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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA HIMARË 
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 DHE  SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

 

 
Nr.           prot.                                                                               Himarë, më  13 . 01  .2021 
         

       

Lënda: Kthim përgjigjeje të kërkesës suaj për informacion në platformën elektronike 

E-mail. 

                                                                                                                                                 

Në përgjigje të kërkesës  të datës 23.12.2020 ardhur me postë elektronike , me objekt 

“ Kërkesë për infomacion” në lidhje me vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak të muajt 

dhjetor 2020 si dhe provesverbalin e diskutimeve të këshilltarëve gjatë mbledhjes,  në 

mbështetje të ligjit nr.119/2014 “Për të drejten e informimit” ju sqarojmë si më poshtë: 

 

 

Mbledhja e keshillit bashkiak u zhvillua ne daten 21.12.2020 ku moren pjese online 16 

anetaret e keshillit nga 20 qe jane gjithesej. 

 

Ne kete mbledhje u miratuan 8 vendime unanimisht si me poshte: 

 

-          Vendimi nr 66 “Per miratimin e Buxhetit te Bashkise te vitit 2021” 

 

Per kete vendim u bene 3 pyetje nga anetari z K. C 

 

1-      Sa eshte raporti midis investimeve dhe te ardhurave? 

 

2-      Sa eshte buxheti per kulturen? 

 

3-      A ka rritje te shpezimeve apo ka ulje? 

 

Keto pyetje u sqaruan nga drejtori i Zhvillimit Ekonomik dhe Social. 

 

-          Vendimi 67”Per shpalljen e zones Gjiri i Portopalermos- Llamani Park Natyror i 

Menaxhuar sipas modelit Blue Land.” 

 

-          Vendimi nr 68 “Mbi sistemin e adresave ne Bashkise Himare.” 

 

-          Vendimi nr 69 “Mbi rifreskimin e V.K.B nr 2 date 31.01.2020 Per miratimin e 

procesit te rregjistrimit fillestar te pasurive te fondit pyjor e kullosor ne pronesi te Bashkise 

Himare me ndryshimet e bera sipas shkreses nr 3616 date 04.11.2020 te Ministrise se 

Turizmit dhe Mjedisit.” 
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-          Vendimi nr 70” Per miratimin e planit social per periudhen 2021-2024.” 

 

-          Vendimi nr 71” Per miratimin e ndihmes ekonomike per periudhen 1-30 nentor2020 

nga fondi i kushtezuar i bllok ndihmes ekonomike.” 

 

-          Vendimi nr 72 “Per miratimin e ndihmes ekonomike per periudhen 1-31 dhjetor 2020 

nga fondet e Bashkise.” 

 

-          Vendimi nr 73”Mbi njohjen institucionale te demit nga Keshilli i Bashkise Himare per 

pasojat e demeve te ardhura per shkak te zjarrit ne banesen e zotit Irakli Shakaj ne zonen 

Vranisht- Himare te dates 18.09.2020.” 

 

  

Ne piken e fundit Keshillit Bashkiak u njoh me dy peticionet e banoreve te fshatit Terbac dhe 

Vranisht per lidhjen me rrugen kryesore nacionale te Lumit te Vlores dhe u kerkuar te 

sqarohet nga Kryetari i Bashkise i cili theksoi se projektet per keto rruge jane gati dhe po 

behen perpjekje per gjetjen e fondeve perkatese per realizimin sa me te shpejt te ketyre 

projekteve. 

Bashkëngjitur do të gjeni dhe procesverbalin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak dhjetor 2020. 

 

 

 

 

Faleminderit per mirëkuptimin! 
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