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Fjalor shpjegues 
 

Taksat e ndara  
Janë taksa kombëtare të mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me 
bashkitë 
 
Tasat vendore 
Janë detyrime fiskale të bashkisë e cila paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit 
Bashkiak 
 
Tarifat vendore  
Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia 
 
Transfertat e kushtëzuara  
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur vetëm për projekte të 
veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë 
 
Transfertat e pakushtëzuara  
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur pa kushte, pa interes 
dhe pa të drejtë kthimi 
 
Transfertat specifike 
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për tu përdorur vetëm për 
funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë 
 
Trashëgimi nga viti kaluar 
Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe 
mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. 
Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte 
apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të 
shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zëri apo projekti buxhetor). 
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Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë 
 

Bashkia Mat 

Bashkia Mat e pozicionuar të Shqipërisë veriore 

përbëhet nga 8 Njësi Administrative (Ulëz, Baz, Komsi, 

Burrel, Rukaj, Lis, Derjan, Macukull) me sipërfaqe prej 

493.5 km2. Sipas Censusit të vitit 2011, Mati ka 27,260 

banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki 

numëron 38,615 banorë. Ka një densitet prej 55.23 

banorë/km2 sipas Censusit 2011. Mati kufizohet në 

veri me bashkinë e Mirditës, në perëndim me 

bashkinë e Kurbinit, në jug-perëndim me bashkinë 

Krujë, në jug me bashkinë Klos dhe në lindje me 

Bashkinë Dibër. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i 

Burrelit. 

EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Mat për zgjedhjet vendore të vitit 

2019 ishte 29,542 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 27,70%. Këshilli 

bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, PRDSH, PABDE, PGJ.  

Kryetari i Bashkisë është Z. Agron Malaj 

Bashkia është e organizuar në zyra të cilat përfshijnë: financë dhe buxhet, tatim taksa vendore, politikat e 

zhvillimit, shërbimet publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, 

policia bashkiake, mbrojtja e territorit, ligjore, administrata dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim. 

EKONOMIA Relievi dhe klima krijojnë kushte mjaft të favorshme për zhvillimin e bujqësisë, frutikulturës 

dhe blegtorisë, si burimet kryesore gjeneruese të ekonomisë së bashkisë mbështetur në sektorët e 

bujqësisë dhe blegtorisë. Zona e Matit ka tërhequr gjatë viteve të fundit një numër të vogël turistësh të 

aventurës dhe ecjes në mal për shkak të relievit shumë tërheqës malor. 

Në zhvillimin e ardhshëm të territorit janë përcaktuar 2 drejtime kryesore të zhvillimit. 

 Zhvillimi ekonomik i mbështetur në bujqësi dhe blektori 

 Promovimi i bashkisë si një vend i shkëlqyer i turizmit malor 

Bashkia ka mbyllur një vit të vështirë pandemik në 2020 prezent edhe në vitin 2021, që sjell sfida të 

rëndësishme në zhvillimin e saj lidhur me: 

 Mbrojtja e shtresave në nevojë dhe biznesit për të kapërcyer situatën e vështirë COVID ’19.  

 Mbështetja e zhvillimit ekonomik kryesisht të bujqësisë dhe turzimit 
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Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023 
 

Bashkia ka përgatitur një buxhet realist dhe të ekuilibruar. Shlyerja gradualisht e 

detyrimeve të prapambetura nga vitet e kaluara do të përmirësojë marrëdhëniet 

kontraktuale të bashkisë kundrejt biznesit. 

 

Kujdesi social për personat PAK, shërbimet sociale për familjet dhe fëmijët, administrata, 

arsimi bazë dhe parashkollori, rrugët dhe mbrojtja nga zjarri dhe mbrotja civile zënë peshën 

më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme. Këto 6 shërbime 

zënë rreth 79% të buxhetit të bashkisë. Investimet e bashkisë për vitin 2021 janë në vlerën 

27 milionë lekë. Investimet synojnë përmirësimin e ofrimit të ujit të pijshëm – rehabilitimi 

ujësjellësit ën Vinjoll, blerje makinash për shërbimin e zjarrfikëseve, përrësimin e rrugëve 

dhe trotuareve në lagjet e brendshme të qytetit Mat etj. 

 

Prioritete të buxhetit për vitin 2021 janë shërbimet e mbrotjes së mjedisit, shërbimet 

bujqësore, ndricimi i rrugëve, shërbimet publike vendore, arsimi mesëm përgjithshëm, 

zhvillimi ekonomik, shërbimet sociale për familjet dhe fëmijet, mbrojtja nga zjarri financimi 

i të cilave ka rritjen më të lartë kundrejt vitit 2020 ndërkohë që gjitha shërbimet e tjera 

kanë rënie duke reflektuar kështu një buxhet në rënie për gjithë bashkinë. 

 

Bashkia synon përmirësimin e efiçiencës financiare – me të njëjtat fonde ofrohen më 

shumë shërbime për komunitetin. 
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Burimet e Financimit 
 

TË ARDHURAT 
SIPAS BURIMIT 
(000 Lekë) 

NDRYSHIMI 2018 2019 2020 
PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

PLAN 
2023 

-7% 766,021 739,842 808,986 751,698 776,446 807,753 

        

Kategoria Burimi buxhetor Fakt 2018 Fakt 2019 
I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 Huamarrje       

TË ARDHURA 
NGA BURIMET E 

VETA 

Të ardhura nga taksat e 
ndara 

4,870 7,532 11,811 12,089 12,374 12,666 

Të ardhura nga taksat 
lokale 

17,621 23,491 30,473 31,082 31,704 32,245 

Të ardhura nga tarifa 
vendore 

26,596 29,685 48,983 50,001 51,005 52,065 

Të ardhurat e tjera 22,237 14,369 13,068 11,470 11,652 11,894 

TË ARDHURA 
NGA BUXHETI 

QENDROR 

Transferta e kushtëzuar 397,090 278,897 319,000 323,364 330,400 337,550 

Transferta e pakushtëzuar 144,972 183,304 187,686 179,662 192,911 207,293 

Transferta specifike 133,157 145,534 187,543 144,030 146,400 154,040 

TRASHËGIMI NGA 
VITI I SHKUAR 

Trashëgimi me destinacion 19,478 0 0    

Trashëgimi pa destinacion 0 57,030 10,422    

     

  
 

Bashkia financohet në raportin rreth 13% me 86% 
nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë 
qendrore. Bashkia synon të ruajë të njëjtin raport në 
3 vitet e ardhshme.  
Edhe pse një vit i vështirë për shkak të pandemisë 
bashkia ka rritur të ardhurat nga taksat, tarifat 
vendore në rreth 39% krahasuar me një vit më parë. 
Në tërësi për vitin 2021 bashkia planifikon: 

 Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të 
bien me rreth 7% kundrejt vitit 2020; 

 Të ardhurat nga burimet e veta do të mbeten në 
të njëjtat nivele; 

 Burimet e financimit do të reflektojnë situatën 
e vështirë ekonomike për shkakt të pandemisë 
edhe  në këtë vit.  

 

 

 
Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave 
të bashkisë 



7 

 

Shpenzimet buxhetore  
 

SHPENZIMET SIPAS 
PROGRAMIT  
(000 Lekë) 

2019 2020 
PLAN  
2021 

PLAN  
2022 

PLAN  
2023 

NDRYSHIMI 

739,842 808,986 751,697 776,442 807,751 -7% 

 

 

 

Dy fjalë mbi shpenzimet 

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 planifikojnë një rënie të fondeve me 7% duke rekfluar burimet e 

financimit në rënie kundrejt vitit 2020. Më poshtë shkurtimisht jepet performanca e programeve 

buxhetore që zënë peshën më të madhe të buxhetit të bashkisë: 

 

 Administrimi i bashkisë 

 Kujdesi Social për PAK 

 Kujdesi social për familje dhe fëmijë 

 Rrjeti rrugor rural 

 Arsimi bazë dhe parashkollor 

 Mbrojtja nga zjarri dhe civile  

 Shërbime publike vendore 
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Administrimi i bashkisë 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  15.3% -13.8% 

 

 

Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investime 

 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit 

e Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 

Masa disiplinore të marra nga stafi 

bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit 

të kaluar) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Numri i punonjësve që kanë lëvizur 

brenda vitit kundrejt numrit total të 

punonjësve (raporti në %) 
7.8 2.6 4.1 3.3 3.0 

 

Raporti i numrit totali të ditëve të 

trajnimeve kundrejt numrit total të 

personave të trajuar (mesatarisht ditë 

trajnimi për person në vit) 

1.3 1.5 1.3 1.4 1.0 

Qëllimi i programit buxhetor 

Rritja e kapaciteteve të administratës dhe qëndrueshmërisë së saj për të ofruar shërbime më të 

mira për komunitetin. 

  

 115,037 
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Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Ditë trajnimi në total 20 22 25 27 27 

Numri total i personave të trajnuar 15 15 20 20 20 

 

Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0 0 0 0 0 

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda 

vitit 
33 11 17 14 14 

Numri total i punonjësve të bashkisë 426 426 418 418 418 

 

INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 57,138 26,697 40,877 46,593 Administrimi i bashkisë 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Blerje kompjutera 0 800 0 0 1,000 

Blerje programi tatim taksa 0 2,900 800 0 0 

Hartim Projekte 0 4,000 4,100 0 0 

Hartim projekti Nj. Administrative 0 948 0 0 0 

Programi financiar  buxhetor 0 400 0 0 0 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia planifikon shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, 
mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të 
parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit, 
shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë 
regjistruar si funksione më vehte të bashkisë.  

 
Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke: 

 Respektuar kuadrin ligjor dhe rregulloret e administratës – më pak masa disiplinore për ta; 
 Rritur kapacitetet profesionale të administratës – mesatarisht më shumë ditë trajnimi për 

punonjës 
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Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  19.7% 3.5% 

 

 

 Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime 

 

  

Qëllimi i programit buxhetor 

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për mbështetjen e familjeve dhe 

fëmijëve në nevojë. 

  

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale 

(Ndryshimi vjetor në numër) -200.00 0 0 0 0 

 Rritur qëndrueshmërinë e administratës – më pak lëvizje të personelit nga puna 

 148,280 
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Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit   

(Ndryshimi vjetor në %) 11.02 3 0 0 0 

 

Shpenzimet per ushqim kundrejt totalit te 

numrit te personave te shërbyer ne qendrat 

sociale (rezidenciale; ditore). Lekë ushqim për 

person te shërbyer  në qendrat sociale dhe 

rezidenciale: 

3,337 5,435 5,435 5,435 5,435 

 

Produkti Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga 

bashkia 

0 0 0 0 0 

Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga 

bashkia 

1 3 3 3 3 

Fëmijë të sherbyer nga tw cilwt nw: 92 92 92 92 92 

Qendra ditore 92 92 92 92 92 

Qendra rezidenciale 0 0 0 0 0 

Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe 816 840 840 840 840 

Kopshte dhe çerdheve funksionale 30 30 30 30 30 

Kopshte funksionale 28 28 28 28 28 

Çerdhe funksionale 2 2 2 2 2 

Viktima të dhumës në familje dhe / ose viktima të 

trafikuar të mbështetura nga bashkia 

19 0 0 0 0 

 

Të dhëna Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë 307,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 

 
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 
 

• Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për famijet dhe fëmijët në nevojë 

sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve. 

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar: 

 Më shumë familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetur nga bashkia: fëmijë pa përkujdesje prindërore, 

në qendra ditore për fëmijë,  

 Më shumë viktima të dhunës në famije apo trafikim të mbështetur, 

Shpenzimet e bashkisë për të ofruar shërbim në qendrat sociale është dyfishuar në vitin 2020, fonde të 
cilat do të dyfishohen edhe në vitin 2021 e në vazhdim. 
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Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  24% 0.1% 

 

 

Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Perfitimi monetar (në lekë) për persona të 

sëmurë dhe PAK 111,499 102,874 104,520 106,111 107,222 

 
Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti 

(Ndryshimi vjetor në %) 3.39 14 2 2 0 

 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i kushteve të jetesës së personave të sëmurë dhe me aftësi të kufizuar 

Rritja ose përmirësimi i skema / institucioneve që ofrojnë shërbime për personat e sëmurë dhe 

me aftësi të kufizuar. 

  

 180,114 
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Produkte Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Numri i personave të mbështetur me 

pagesë invaliditeti 
1,525 1,740 1,770 1,800 1,800 

 

 

 

 

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  10.4% -14.5% 

 

 

Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë parashkollorin: korente dhe investime 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për mbështetje monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat 

e përditshme për personat përkohësisht ose plotësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje 

ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.). Performanca e e shërbimit do të 

përmirësohet duke realizuar: 

Më shumë persona të mbështetur me pagesë invaliditeti.  

 78,480 



14 

 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit 

e Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 

Numri i fëmijëve të regjistruar në 

sistemin parashkollor kundrejt numrit 

total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç 

(në %) 

90.21 85 85 83 80 

 

Numri mesatar i fëmijëve për çdo 

punonjës mësimor (Raporti numrit të 

mësuesve kundrejt numrit total të 

nxënësve në arsimin bazë) 

9.00 6 6 6 6 

 

Numri mesatar i nxënësve në një klasë 

(Raporti numrit total të nxënësve 

kundrejt numrit total të klasave në 

arsimin bazë) 

14.32 15 15 15 15 

 

Raporti i shpenzimeve në institucionin 

e arsimit bazë kundrejt numrit total të 

institucioneve të arsimit bazë dhe 

parashkollor (Lekë/institucion) 

 2,608,900 2,730,500 2,861,267 2,861,267 

 

Produkte Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Ndërtesa funksionale të arsimit 

parashkollor dhe atij bazë 
30 30 30 30 30 

Numri klasave funksionale në sistemin  

arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 
171 171 175 175 175 

Numri klasave Funksionale në sistemin 

parashkollor 
44 44 50 50 50 

 

Të dhëna Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fëmijë të regjistruar në sistemin 

parashkollor 3-6 vjec 
1,060 1,060 1,100 1,100 1,100 

Mësues në sistemin  arsimor bazë (arsimi 

9 vjeçar) 
272 475 485 485 485 

Mësues në sistemin parashkollor 68 60 60 60 60 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Mirëarsimimi i popullatës nëpërmjet rritjes së frekuentimit të fëmijëve në sistemin arsimor 

parashkollor dhe atë bazë. 
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Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç 1,175 1,250 1,300 1,325 1,375 

Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç 470 500 520 530 550 

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 

vjeçar) 
2,448 2,615 2,700 2,700 2,700 

 

 

INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 57,138 26,697 40,877 46,593 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Hidroizolim taraca në çerdhe dhe kopshte 0 0 0 0 4,000 

 

 

 

 

 

 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 

arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të 

kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, 

strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm 

të edukatoreve dhe mësuesve. 

Performanca e kwtij shwrbimi të bashkisë do të përmirësohet duke realizuar: 

 Rritjen e frekuetimit të arsimit parashkollor dhe atij 9 vjeçar nga nxënësit; 

 Uljen e kostos së një institucioni arsimor duke përmirësuar efiçiencën e përdorimit të parasë 

publike për këtë shërbim 

Shpenzimet për këtë funksion parashikohen me ulje pasi përgjatë viteve të kaluara janë realizuar 

investime të rëndësishme në këto institucione.  
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Rrjeti rrugor rural 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  5.2% -26.3% 

 

 

Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit 

e Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në %) 

0.65 0 1 0 0 

 

Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi 

vjetor në %) 0.67 0 1 0 0 

 

Rrugë rurale dhe urbane të 

mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor 

në %) 
5.36 6 2 2 2 

 

Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit 

(ndryshimi vjetor në %) 5.56 5 2 2 2 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor 

  

 39,246 
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Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi 

vjetor në %) 0.00 0 0 0 0 

 

Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit 

(ndryshimi vjetor në %) 0.00 15 0 0 0 

 
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit 

rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë 

për 1 km rrugë rurale 
57,388.89 40,929 43,516 46,593 48,352 

 
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit 

rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë 

për 1 km rrugë rurale + urbane 
116,981 114,462 83,859 141,083 143,147 

 
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit 

rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë 

për 1 km rrugë urbane 
2,179,769 2,671,154 1,495,846 3,448,231 3,461,000 

 

Produkte Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Km rrugë të mirëmbajtura në vit 393 415 425 435 445 

Rrugë rurale të mirëmbajtura 380 400 410 420 430 

Rrugë urbane të mirëmbajtura 13 15 15 15 15 

Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara 

me cakull) në vit 
0 0 0 0 0 

 

Të dhëna Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + 

urbane / inventari rrugëve) 
463 465 468 468 468 

Rrjeti rrugor rural 450 452 455 455 455 

Rrjeti rrugor urban 13 13 13 13 13 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithe rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane 

apo rurale të saj. 

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar: 

 Rritjen e projekteve të investimit që synojnë asfaltimin e rrjetit rrugor për të përmirësuar gjendjen 

e tij dhe rritur komunikimin lokal me qendrat e shërbimeve të rëndësishme publike si shkolla, 

ambulanca, komunikimin për biznesin, etj;  



18 

 

 

INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 57,138 26,697 40,877 46,593 Rrjeti rrugor rural 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Blerje automjeti per sektorin e rrugeve 0 0 839 0 6,000 

Blerje Rruli 0 1,293 0 0 0 

Kolaudim Rruge e trotuare 0 8 0 0 0 

Kolaudim Sinjalistika 0 7 0 0 0 

Punime rrugore & trotuare Lagja  te Muzeu 0 0 0 14,204 0 

Rikonstruksion rruge e trotuare Bashkia Mat 0 0 13,306 0 31,857 

Rikonstruksion rruge e trotuare ne Njesine administrative 

Burrel 
0 0 0 2,673 3,736 

 

 

Shërbimet publike vendore 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  3.9% -0.1% 

 

Rritja e kostos sw njw kilometri linear pwr rrugwt e mirwmbajtura nw bashki tregon investime tw 

munguara prej vitesh tw cilat kwrkojnw mw shumw fonde pwr pwrmirwsimin e gjendjes sw rrugwve. 

 29,500 
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Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbimet publike vendore: korente dhe investime 

 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt 

sipërfaqes totale të bashkisë (në %) 9.16 9.24 9.40 9.41 9.00 

 
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit 

kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat 

vendore (në %) 

69.55 34.67 33.97 33.30 33.00 

 

Rrënjë pemë dekorative (fondi I pemëve në 

hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në 

%) 

 14.29 18.75 21.05 26.00 

 

Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të 

varrezave (Ndryshimi vjetor në %) 
-9.88 38.70 6.67 3.13 0.00 

 

Total km linear trotuar (Ndryshimi vjetor në 

%) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore për gjithë komunitetin e saj qoftë në qytet apo njësitë 

administrative 
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INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 57,138 26,697 40,877 46,593 Shërbimet publike vendore 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Bashkefinancim me qarkun(rik Varrezash) 0 975 0 0 0 

Blerje plaka per sheshin 0 0 0 0 0 

Kolaudim punimesh Rik Blloku Drita 0 36 0 0 0 

Kolaudim punimesh Rik Blloku Drita Faza II 0 22 0 0 0 

Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Rrënjë pemë të mbjella në vit 400 100 150 200 300 

Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë 3 3 3 3 3 

Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të 

bashkisë 
700 800 950 1,150 1,450 

Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të 

varrezave publike nw Lekw 
1,081,482 1,500,000 1,600,000 1,650,000 1,650,000 

Sipërfaqe totale e bashkisë 494 494 494 495 494 

Sipërfaqe totale e e gjelbër publike në Km2 45 46 46 47 47 

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit 20,647,064 16,984,000 16,984,000 16,984,000 16,984,000 

Trotuare në km linear 36 36 36 36 36 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Shërbimet publike të bashkisë përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e 

trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike. Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke 

realizuar: 

 Shtuar fondin e pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia 

 Përmirësimin e mbledhjes së tarifës së gjelbërimit duke rritur të ardhurat nga kontribuesit. 

Përmirësimi i të ardhurave do të bëjë të mundur që të mbulohet totalisht kostoja e këtij shërbimi 

nga tarifat e më tej të japë mundësinë për hartimin e projekteve konkrete për shtimin e 

hapësirave të gjelbërta të bashkisë dhe rrjetin e trotuareve. 
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Kolaudim sinjalistika mhorizontale dhe vertikale 0 5 0 0 0 

Mbikeqyrje sinjalistika mhorizontale dhe vertikale 0 27 0 0 0 

Rikonstruksion rruge e trotuare Bashkia Mat lagja  në dalje te 

qytetit 
0 20,248 0 24,000 0 

 

 

 

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  4.% 3.1% 

 

 
 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Bashkia garanton shërbimin zjarrfikës, parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri dhe përballimi i 

emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. 

  

 30,280 
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INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 57,138 26,697 40,877 46,593 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Blerje Automjet per zjarrfikesen 0 2,844 0 0 0 

Blerje automjet per zjarrfiksen 0 0 4,200 0 0 

Blerje materiale per zjarrfiksen 0 0 300 0 0 

 

 

 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia planifikon shpenzime për funksionimin e njësisë zjarrfikëse dhe të shërbimeve të tjera të 
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. Në këtë shërbim bashkia ofron edhe mbrojtjen civile. 
Shërbimi do të përmirësohet duke: 

 Konsoliduar njësinë zjarrfikëse e cila u krijua për herë të parë në vitin 2016. Pajisur tërësisht me 
makina të reja dhe gjitha mjetet mbrojtëse për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin civil. Mjetet e 
vjetra bashkia ia ka falur bashkive fqinje në nevojë; 

 Rritur kapacitetet profesionale të punonjësve zjarrfikës;  
 Ulur kohën e reagimit ndaj njoftimeve për raste zjarri apo mbrojtje civile 

Ardhur në ndihmë banorëve në nëvojë gjatë këtij viti pandemik. 


