
Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: .............. 2020

01110

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i punonjësve që kanë lëvizur 

brenda vitit
33 23 23 23 100% .....

Numri total i punonjësve 426 470 470 470 100% .....

Masa disiplinore të marra nga stafi 

bashkisë
0 0 0 0 #DIV/0!

Totali i ditëve të trajnimeve 20 40 22 22 100%

Numri total i personave të trajnuar 15 15 35 35 100% .....

……… ..... .............. .....

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

01170

Gjendja Civile 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i dokumentave të prodhuar / 

lëshuar
                        9,000               7,200                         7,200                             8,568 119% .....

Koha në ditë për marrjen e 

dokumentit nga momenti i aplikimit
2                       5                                 5                                     5 100% .....

Të ardhura të arkëtuara nga 

prodhimi i dokumentave të 

prodhuara ne leke

1,702               1,450                         1,450                             1,413 97%

Total shpenzime të gjendjes civile në 

Lekë
5,470               6,939                         6,939                             6,939 100%

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

03140

Policia bashkiake 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Punonjës me status të oficerit të policisë 

bashkiake
1 2 2 1 50% .....

Numri i punonjësve të policisë bashkiake 

të trajnuar
3 5 5 4 80% .....

Numri total i punonjësve të policisë 

bashkiake
13 15 15 15 100% .....

Shpenzimet buxhetore për shërbimet e 

policisë bashkiake
0 385 385 250 65%

Rasteve të menaxhuara nga policia 

bashkiake:
3 151 #DIV/0!

mbështetja e strukturave të policisë së 

shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje
0 0 0 27 #DIV/0! .....

 ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për 

zhurmat
4 3 #DIV/0!

menaxhimi i zënkave (konflikteve) 5 24 #DIV/0!

Numri i rasteve të raportuara nga 

popullata, etj tek policia bashkia
29 23 #DIV/0!

Numri i akteve administrative të nxjerra 

nga organet e qeverisjes vendore
43 37 #DIV/0!

Numri i akteve administrative të 

ekzekutuara
18 37 #DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

03280

Sherbimi zjarrfikes

**Treguesit e performancës/Produktet:

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar 

për 

kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.                         

O2.Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës 

dhe 

punëve publike brenda territorit të njësisë, në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuq                                                                    

*Objektivat e politikës*:

O1.Funksionimin efikas dhe efiçient i shërbimit 

të gjendjes civile 

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O1 Organe përfaqësuese vendore të 

mbështetura për funksionimin e tyre.                                          

O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të 

kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe 

përgjegjësive. Burime Njerezore të trajnuara 

dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve 

dhe përgjegjësive.                                                                                         

O3. Shërbimet 

mbështetëse për administratën vendore 

sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, 

2020

.......

Periudha e Raportimit: ..............

Plani 2020 eshte 

I palotesuar per 

arsye se nuk 

mund te 

parashikohen 

konfliket dhe 

problemet  

Periudha e Raportimit: .............. 2020



Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i stacioneve të MZSH që ka 

bashkia
1 1 1 1 100% .....

Numri i punonjësve MZSH 14 14 14 14 100% .....

Të ardhurat nga tarifat për 

shërbimin ndaj të tretëve (pajisja 

me fikse zjarri, etj) në Lekë

229 300 300 458 153% .....

Total shpenzime për SHMZ 1,247 1,365 1,365 1,143 84%

Numri total i rasteve të menaxhuara 95 100 100 60 60%

Koha e daljes nga stacioni në 

sekonda:
#DIV/0! .....

-          natën 45 45 45 45 100%

-          ditën 60 60 60 60 100%

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

04130

Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik    QKB

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Koha (në ditë) për pajisjen me 

dokumenta nga QKB / emetimi i 

çertifikatave; lejeve; regjistrimit te 

bizneseve, etj

                                1                       1                                 1                                     1 100% .....

Numri i panaireve me produkte dhe 

shërbime vendore
                               -                        -                                  -                                      -   #DIV/0! .....

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin                            519               2,500                         2,500                                 334 13% .....

#DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

04220

Bujqesia 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit
Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i çertifikatave të pronësisë të 

rregjistruara
                           420                  450                             450                                 440 98% .....

Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha                         8,192               8,192                         8,192                             8,192 100% .....

Boniteti i fondit bujqësor ???                                 5                       5                                 5                                     5 100% .....

#DIV/0!

#DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

04240

Ujitja e kullimi 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me 

ujitje (nw ha)
                        1,200               1,300                         1,300                             1,200 92% .....

Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me 

kullim (nw ha)
                           450                  500                             500                                 450 90% .....

Numri i familjeve përfituese nga 

shërbimi i ujitjes dhe kullimit
                           800               1,000                         1,000                                 800 80% .....

Buxheti i shpenzuar për shërbimin e 

kullimit në lekë
#DIV/0!

Sistemi kullues në km linear                               24                     24                               24                                   24 100%

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O1.Rritja e prodhimit bujqësor          

O2.Permiresimi I sistemit te ujitjes dhe 

kullimit. 

Ndertim ose organizim I sistemeve te kontrollit 

te permbytjeve, sistemeve te ujitjes dhe 

kullimit

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

1. Krijimi i sistemit te informacionit per 

administrimin, perdorimin e tokes mbeshtetur 

ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i 

dokumentacioneve perkatese

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O1. Mbështetje dhe promovim i bizneseve 

vendore në funksion të zhvillimit ekonomik 

vendor

Periudha e Raportimit: .............. 2020

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O1. Strukturat per planifikimin, menaxhimin 

dhe 

përballimin e emergjencave civile                                          

O2.Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet 

parandalimin e ngjarjeve.



Buxhetit i shpenzuar për shërbimin 

e vaditjes (kosto operimi) në lekë
                      14,702             14,257                       14,257                           12,798 90%

Sistemi vaditës në km linear                            169                  170                             170                                 169 99%

Kanal kullues i pastruar në km                               20                     20                               20                                   20 100%

Rrjetit total i kanaleve kulluese në 

km
                              24                     24                               24                                   24 100%

Kanal ujitës i pastruar në km                            140                  145                             145                                 150 103% .....

Rrjetit total i kanaleve ujitëse në km                            170                  170                             170                                 170 100%

Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha                            450                  450                             450                                 450 100%

Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha 

(fondi bujqësor sipas inventarit)
                        8,192               8,192                         8,192                             8,192 100%

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

04260

Sherbimi pyjor 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

#DIV/0! .....

Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe 

kullosor
                               -   #DIV/0! .....

Numri i pemëve të reja të shtuara 

në vit
                        7,500               1,500                         1,500                           10,000 667% .....

Numri i kontrolleve dhe 

inspektimeve të fondit
                           200                  230                             230                                 200 87%

Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe 

kullosor në ha
                      35,160             35,160                       35,160                           35,160 100%

Numri i punonjësve në shërbimin e 

menaxhimit të fondit pyjor dhe 

kullosor

                              10                     16                               16                                   10 63%

Shpenzime për shërbimin e 

menaxhimit të fondit në lekë
                           446                  818                             818                             1,172 143%

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

04520

Rrjeti rrugor 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit
Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Rrjeti rrugor në km: 463 465 465 463 100% .....

-     km rrugë rurale 450 452 452 450 100% .....

-     km rrugë urbane 13 13 13 13 100% .....

Shpenzime buxhetore për 

menaxhimin e rrjetit rrugor në 

Lekë:

45,825 26,500 26,500 61,591 232%

-          rrjetin rural 25,825 18,500 18,500 30,591 165%

-          rrjethin urban 20,000 8,000 8,000 31,000 388%

Km rrugë të mirëmbajtura në vit: 393 415 415 393 95%

-     km rrugë rurale 380 400 400 380 95%

-     km rrugë urbane 13 15 15 13 87%

Numri aksidenteve rrugore sipas 

kategorive:
0 0 0 0 #DIV/0! .....

-          këmbësorët 0 0 0 0 #DIV/0!

-          automjetet 0 0 0 0 #DIV/0!

#DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

05100

Menaxhimi mbetjeve 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Popullsia e mbuluar me shërbim                       26,000             26,000                       26,000                           26,000 100% .....

O1.Hartimi / Rishikimi i Planeve te 

mbareshtimit per 

 te gjithe siperfaqen e fondit pyjor dhe kullosor  

O2.Rehabilitimi dhe pyllezimi i siperfaqeve 

pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si 

edhe mbrojtja e tokes nga erozioni ( 

Projektim/Investim).

Periudha e Raportimit: .............. 2020

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O1.Rritja e prodhimit bujqësor          

O2.Permiresimi I sistemit te ujitjes dhe 

kullimit. 

Ndertim ose organizim I sistemeve te kontrollit 

te permbytjeve, sistemeve te ujitjes dhe 

kullimit

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të 

mbetjeve urbane

*Objektivat e politikës*:

O1.Mirembajtja e rrugeve

dhe shesheve urbane     O2.Rikonstruksion 

rruge dhe sheshe urbane                                     

O.3Permiresimi i rrjetit te

rrugeve rurale duke siguruar

lidhjen e te gjitha qendrave

te banuara me rrjetin rrugor

urban dhe kombetar.

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:



Popullsia totale nën administrimin e 

Bashkisë
                      38,400             38,400                       38,400                           38,400 100% .....

Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në 

Km katror
                                1                       1                                 1                                     1 100% .....

Sipërfaqe totale e bashkisë në Km 

Kator
                           494                  494                             494                                 494 100%

Të ardhurat nga tarifat e shërbimit 

të mbetjeve
                      20,647             16,984                       16,984                           30,921 182%

Buxheti për ofrimin e shërbimit të 

menaxhimit të mbetjeve (operative 

dhe mirëmbajtje jo investimet) në 

Lekë

                      17,771             24,328                       24,328                           19,867 82%

Shuma totale e faturuar për 

shërbimin e menxhimit të mbetjeve 

në Lekë

                      17,771             24,328                       24,328                             1,987 8%

Sasia totale të mbetejve të 

menaxhuara (mbledhur + 

transferuar + trajtuar) në Tonë

                        3,883               3,833                         3,833                             3,883 101%

Frekuenca e grumbullimit dhe 

transportimit të mbetjeve urbane:

-në qytet  dhe Nj.Administrative - 

Herë ne dite / Herë në Javë

                                7                       7                                 7                                     7 100%

Frekuenca e grumbullimit dhe 

transportimit të mbetjeve urbane:

 Nj.Administrative - Herë ne dite / 

Herë në Javë

                                2                       2                                 2                                     2 100% .....

#DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

06260

Sherbimet vendore

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km 

katrorë
                                3                       3                                 3                                     3 83% .....

Sipërfaqe totale e gjelbër publike – 

pronë e bashkisë në Km2                       45,200             45,600                       45,600                           45,200 99% .....

Rrënjë pemë të mbjella në vit                            400                  100                             100                                 600 600% .....

Fondi total i pemëve dekorative / 

gjelbëruese të bashkisë
                           700               1,041                         1,041                             1,300 125%

Trotuare në km linear                               36                     36                               36                                   36 100%

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit e 

pastrimit në Lekë
                      20,647             16,984                       16,984                           30,921 182%

Të ardhurat nga tarifat vendore (të 

gjitha) në Lekë
                      38,417             41,000                       41,000                           53,118 130%

Shpenzime për përmirësimin e 

shërbimit të varrezave publike në 

Lekë

                        1,081               1,500                         1,500                             1,367 91%

Investime për përmirësimin e 

shërbimit të varrezave publike në 

Lekë

                              36                  975                             975                                    -   0%

.....

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

06440

Ndricimi rrugor 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

#DIV/0! .....

Sipërfaqe e hapësirave publike e 

mbuluar me ndriçim  në  Km2 42 42 42 42 100% .....

Sipërfaqe publike e bashkisë (total 

sipërfaqe) në  Km2 493.5 493.5 493.5 493.5 100% .....

Shpenzime operative dhe 

mirëmbajtje plus investime (për 

gjelbërimin e hapësirave publike) në 

Lekë

2,000 2,000 2,000 2,000 100%

Të ardhura nga tarifat për ndriçimin 

e hapësirave publike nw Lekw
1 674 674 1,570 233%

 ……….. ..... .............. .....

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të 

mbetjeve urbane

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O.1 Përmbushja e nevojës për kryerjen e 

shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, 

mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe 

hapësirat publike.                      O.2 Shërbim 

cilësor me standarteve dhe sipas normativave 

të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 

Zgjerim i territorit të Varrezave për 

vazhdimësinë e këtij shërbimi               O.3 

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe 

riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve 

të 

gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë 

Bashkinë.

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të 

ndriçimit



Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

08130

Sporti 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit
Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Hapësira çlodhëse dhe argëtuese 

(në metra katror)
                      18,722             18,722                       18,722                           18,722 100% .....

Numri i struktura për veprimtari 

sportive
                                2                       2                                 2                                     2 100% .....

Shpenzime për mbështetjen e 

veprimtarive sportive në Lekë
                      18,689             15,050                       15,050                           14,862 99% .....

Popullsia totale e bashkisë                       38,400             38,400                       38,400                           38,400 100%

Të ardhura nga eventet sportive në 

Lekë
                           187                  300                             300                                   86 29%

numri I biletave                         1,868               3,000                         3,000                                 860 29%

.....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

08220

Kultura 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i shfaqjeve kulturore; 

artistike të mbështetura me fondet 

e bashkisë

                              20                     20                               20                                    -   0%

Per shkaka te 

pandemise gjate 

vitit 2020 nuk ka 

pasur aktivitete 

kulturore artstike 

Numri I pjesemarresve                            250                  250                             250                                    -   0% .....

Nr I vizitoreve ne muze                         1,000               1,000                         1,000                                    -   0% .....

Nr I lexuesve ne biblioteke                         1,200               1,200                         1,200                                 500 42%

Numri i institucioneve të 

trashëgimisë kulturore
                                1                       1                                 1                                     1 100%

Buxheti alokuar për mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore në Lekë
                        2,200                      -                                  -                                      -   #DIV/0!

Numri i biletave të shitura për 

evente kulturore të organizuara nga 

bashkia

                        1,150               1,200                         1,200                                    -   0%

Te ardhurat nga muzete, teatro, 

evente kulturore, zoo etj ne mije 

leke 2                               2                     2                               -                                

0%

#DIV/0!

.....

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

09120

Arsimi 9 vjecar 

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i fëmijëve të regjistruar në 

sistemin parashkollor 315 350 350 315
90% .....

Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç
1060 1060 1060 1060

100% .....

Numri i mësuesve në sistemin 

parashkollor
                              60                     60                               60                                   61 102% .....

Numri klasave në sistemin 

parashkollor
                              44                     44                               44                                   44 100%

Numri i nxënësve në sistemin 

arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)
                        2,448               2,500                         2,500                             2,280 91%

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Objektivi 1.1Ofrimi i sherbimeve cilesore per 

zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne 

kushte te pershtatshme ne gjithe territorin 

administrativ te Bashkise Mat ne arsimin 9 

vjecar                                                              

O.2Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore 

per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin 

parauniversitar dhe parashkollor.                                                                  

O.3 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin 

e procesit mesimor edukativ ne kushte te 

pershtatshme ne gjithe territorin administrativ 

te Bashkise Mat  ne arsimin baze parashkollor

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O.1  Ruajtja dhe promovimi i vlerave te 

trashegimise kulturore dhe mireadministrimi e 

fuqizimi i institucioneve menaxhuese                    

O.2 Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te 

institucioneve kulturore dhe artistike te 

Bashkise Mat . Permiresimi i mjediseve per 

zhvillimin e aktiviteteve artistike, 

rikonstruksione te ambjenteve ndihmese ne 

institucionet e ndryshme te kultures             

Periudha e Raportimit: .............. 2020

Periudha e Raportimit: .............. 2020

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

 O.1 Të promovojmë dhe te nxisim 

pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete 

sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në 

zhvillimin e 

territorit.                                                                 

O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i 

strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures 

së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë 

sporte                                                                                                    

O.3 Garantimi i pjesmarrjes se te gjithe 

ekipeve te Klubit Futbollit Burreli  ne 

Kampionatet Kombetare 

me synim arritjen e rezultateve cilesore 



Numri i mësuesve në sistemin  

arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)
                           272                  280                             280                                 256 91%

Numri klasave në sistemin  arsimor 

bazë (arsimi 9 vjeçar)
                           171                  171                             171                                 171 100%

Numri i ndërtesave funksionale të 

arsimit parashkollor dhe atij bazë
                              35                     35                               35                                   35 100%

Shpenzimeve operative për 

mirëmbajtjen dhe investimet në 

institucionin e arsimit parashkollor 

dhe atij bazë (në Lekë)

                        6,554               9,137                         9,137                             7,018 77%

.....

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

09230

Arsimi mesem

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i nxënësve të regjistruar në 

sistemin e mesëm (viti 10-12)
                           335                  335                             335                                 335 100% .....

Numri i nxënësve që përfundojnë 

sistemin bazë (9-vjeçar)
                        1,136               1,136                         1,136                             1,136 100% .....

Numri i mësuesve në sistemin e 

arsimit të mesëm (viti 10-12)
                              89                     89                               89                                   89 100% .....

Numri klasave në sistemin e arsimit 

të mesëm
                              44                     44                               44                                   44 100%

Shpenzimeve operative për 

mirëmbajtjen dhe investimet në 

institucionin e arsimit të mesëm (në 

Lekë)

                           721               2,075                         2,075                             1,678 81%

#DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

09240

Konvikti

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit
Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i nxënësve të akomoduar në 

konvikte
13 13 13 13 100% .....

Numri i dhomave të konvikteve 34 34 34 34 100% .....

Numri i konvikteve funksionale në 

bashki
1 1 1 1 100% .....

Buxheti / shpenzimet për 

menaxhimin e konvikteve (Operative 

dhe mirëmbajtje) në Lekë

12,946 20,009 20,009 16,469 82%

#DIV/0!

#DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

10140

Kujdesi social për të sëmurë dhe PAK

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Numri i personave të mbështetur 

me pagesë invaliditeti
                        1,525               1,740                         1,740                             1,560 90% .....

Shpenzimet totale për mbështetjen 

e personave PAK në Lekë
170,036 1,845,620 1,845,620 180,881 10% .....

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Bashkёrendimi dhe harmonizimi i 

aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat 

kombёtare, me institucionet nё varёsi tё 

pushtetit qendror, Organizatz te tjera etj

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Mbeshtetja nga ana e Bashkise per nxenesit qe 

jetojne ne zona te largeta   duke rritur 

kapacitet akomoduese në konviktet e 

nxënësve

Periudha e Raportimit: .............. 2020

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Objektivi 1.1Ofrimi i sherbimeve cilesore per 

zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne 

kushte te pershtatshme ne gjithe territorin 

administrativ te Bashkise Mat  ne arsimin e 

mesem 

te pergjithshem.                                                              

O.2Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore 

per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin 

parauniversitar dhe parashkollor.                                                                  

O.3 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin 

e procesit mesimor edukativ ne kushte te 

pershtatshme ne gjithe territorin administrativ 

te Bashkise Mat  ne arsimin baze parashkollor

Periudha e Raportimit: .............. 2020

Objektivi 1.1Ofrimi i sherbimeve cilesore per 

zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne 

kushte te pershtatshme ne gjithe territorin 

administrativ te Bashkise Mat ne arsimin 9 

vjecar                                                              

O.2Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore 

per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin 

parauniversitar dhe parashkollor.                                                                  

O.3 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin 

e procesit mesimor edukativ ne kushte te 

pershtatshme ne gjithe territorin administrativ 

te Bashkise Mat  ne arsimin baze parashkollor

Periudha e Raportimit: .............. 2020



Fonde te shpenzuara per M&O dhe 

investime per qëndra residenciale 

për  PAK

0 0 0 0 #DIV/0! .....

Numri i personave me aftësi të 

kufizuara të akomoduar në qendrat 

e shërbimeve sociale

0 0 0 0 #DIV/0!

Numri i shërbimeve të ofruara për 

PAK-të në shtëpi-familje
0 0 0 0 #DIV/0!

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

Shpenzimet për ushqim ofruar sipas 

kategorive të përfituesve (fëmijë 

sipas grupmoshave dhe familjet) në:
                           307                  500                             500                                    -   0% .....

qendrat ditore                                 2                       2                                 2                                     2 100% .....

Numri i përfituesve (fëmijë) të 

sherbyer në:
                              92                     92                               92                                   92 100% .....

Qendra ditore                               92                     92                               92                                   92 100% .....

Qendra rezidenciale                                -                        -                                  -   #DIV/0! .....

Familje dhe fëmijë në nevojë të 

mbështetura nga bashkia
#DIV/0! .....

Numri fëmijëve pa kujdes prindëror 

që kanë marrë kujdes në qendrat 

ditore apo rezidentciale

                                1                       3                                 3                                     1 33% .....

Numri i viktimave të dhumës në 

familje dhe / ose viktima të trafikuar
                              19                      -                                  -                                       6 #DIV/0! .....

Shërbimi në kopshte dhe çerdhe                            816                  840                             840                                 816 97% .....

Numri i fëmijevë të shërbyer në 

kopshte dhe çerdhe
                           816                  840                             840                                 820 98% .....

"- fëmijë në çerdhe                               75                     80                               80                                   79 99% .....

-fëmijë në kopshte                            741                  760                             760                                 741 98% .....

Numri i kopshteve dhe çerdheve 

funksionale
                              30                     30                               30                                   30 100% .....

-Çerdhe                                 2                       2                                 2                                     2 100% .....

- Kopshte                               28                     28                               28                                   28 100% .....

 ……….. ..... .............. .....

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

10660 Strehimi social

Kodi i Programit ......
Emertimi i 

programit:
Komente

Qellimi 1 ........ .....

.....
Kodi i

Treguesit te 

Performances/P

roduktit

Emertimi i Treguesit te 

Performances***/Produktit

Niveli faktik i  vitit 

paraardhes

Niveli i 

planifikuar ne 

vitin korent

Niveli i rishikuar ne 

vitin korent

Niveli faktik ne fund te 

vitit korent

% e Realizimit te 

Treguesit te 

Performances/Prod

uktit

Objektivi 1.1 ........... 2019 2020 2020 2020 .....

#DIV/0! .....

Numri personave të mbështetur 

me strehim social sipas kategorive:
24 25 25 100% .....

-          Numri  i familjeve që 

përfitojnë  bonus strehime,  (merren 

para kesh për nje kontrate qeraje)

2 5 5 100% .....

-          Banesa sociale me kosto të 

ulët, (enti i banesave)
0 0 0 #DIV/0! .....

-          Numri i familjeve qe 

perfitojne banesa sociale me qera
20 20 20 100% .....

-          Numri i subvencionimit të 

interesave të kredive nga shteti për 

familjet në nevojë (hua e butë për 

shtëpi)

0 0 0 #DIV/0! .....

Fonde të alokuara si mbështetje e 

bashkisë për strehim social në 

Lekë

120,000 400,000 400,000 100% .....

Qeraja financiare 120,000 400,000 400,000 100% .....

.....

 ……….. ..... .............. .....

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të 

komunitetit:

Rritja e përfituesve të programeve  të strehimit 

social:

.......

**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

O 1.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne 

Sherbime Sociale me orjentim Promovimin dhe 

Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.           O 

2.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne 

Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe 

Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.   O 

3.Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i 

Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskrimini pёr 

shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, moshës, 

origjinёs, minoriteti

Periudha e Raportimit: .............. 2020

Bashkёrendimi dhe harmonizimi i 

aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat 

kombёtare, me institucionet nё varёsi tё 

pushtetit qendror, Organizatz te tjera etj

Periudha e Raportimit: .............. 2020






















