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Fjalor shpjegues 
 
Taksat e ndara  
Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me 
bashkitë 
 
Tasat vendore 
Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhen 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 t’u 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 t’u 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 t’u 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 çfarëdo zëri apo projekti buxhetor). 
 

Tregues të performancës së programeve buxhetore. Ndryshe treguesit e performancës së shërbimeve 

që ofron bashkia për komunitetin e saj. Tregojnë se çfarëështë realizuar me fondet buxhetore të 

buxhetit të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga QQ) si përshembull: zgjerimi i 

rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja 

e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj. 

 
Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre 

 
 

 

 

E njëjta situatë 

Përmirësim Përkeqësim 

Nuk ka informacion 
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Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021 
 

Bashkia Mat 

Bashkia Mat arriti të mbyllë me sukses një vit ende të vështirë ku pasojat e pandemisë botërore nuk ishin 

të lehta. Ekonomia vendore në të gjithë sektorët përveç bujqësisë ka pësuar rënie. Më së shumti efektin 

e pandemisë e kanë ndjerë biznet e vogla kryesisht ato deri në 5 milionë lekë xhiro në vit. Shërbimet edhe 

pse nën ndikimin e rënies së volumit të xhiros duke u krahasuar me vitin 2020, kur pothuajse u mbyllën 

totalisht njësitë e bar-restoranteve, e rimorën disi veten në vitin 2021. Bizneset e mëdha kanë pasur një 

efekt negativ disi më të amortizuar. Në tërësi bizneset pësuan rënie në prodhim e shërbime e për rrjedhojë 

rënien e fitimit të cilat çuan në rënien e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore që mbledh bashkia 

për bizneset e shërbimeve. Bashkia karakterizohet nga prodhimi industrial dhe bujqësor sektor të prekur 

më disi pak nga pandemia, kjo reflektohet në faktin që të ardhurat nga taksat, tarifat dhe gjithë burimet 

e vendore të bashkisë kanë rënë lehtësisht krahasuar me vitin 2020.  Rritjen më të madhe e kanë pasur të 

ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore duke reflektuar këtu punën e mirë të bërë nga bashkia për 

grumbullimin e tarifave vendore. 

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 61% më shumë fonde sesa një vit 

më parë duke shtuar reflektuar kështu rritjen e projekteve  të financuara nga qeveria qendrore, të cilat 

kanë qënë të larta përgjatë dy viteve të fundit për bashkinë Mat. 

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:  

 Rritja e fondeve për investime me rreth 2.5 herë kundrejt një viti më parë 

 Mbështetje e furnizimit me ujë duke zënë një peshë nga më të lartat në buxhetin e bashkisë 

 Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë  

 Ulja e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë. 

 

Ekzekutimi i buxhetit ka arritur të përdorë të gjitha të burimet e financimit, duke arritur eficiencë në 

përdorimin e tyre në kohë sipas planifikimit buxhetor. 
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Burimet e Financimit 
 

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë) 
 

 

FAKT 2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 
REALIZIMI 
2021 në % 

739,842 976,366 1,626,995 920,973 177% 

       

Kategoria Burimi buxhetor 
Fakt  
2018 

Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Plan  
2020 

Fakt Vs Plan 
2020 në % 

TË ARDHURA 
NGA BURIMET E 

VETA 

Të Ardhurat nga taksat e 
ndara 

7,532 15,921 19,500 13,055 101% 

Të Ardhura nga taksat lokale 23,491 25,334 27,336 27,063 149% 

Të Ardhurat nga tarifat 
vendore 

29,685 45,816 50,754 56,296 90% 

Të Ardhurat e tjera 14,369 9,422 17,117 10,778 159% 

Transferta e kushtëzuar 278,897 502,177 1,185,623 421,000 266% 

Transferta e pakushtëzuar 183,304 184,173 191,371 191,371 100% 

Trasferta e Pakushtëzuar 
Sektoriale 

145,534 142,288 157,039 148,936 105% 

TRASHËGIMI 
NGA VITI I 
SHKUAR 

Trashëgimi me destinacion 0 30,174 25,385 38,165 67% 

Trashëgimi pa destinacion 
57,030 21,061 19,870 14,309 139% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet nga 
transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga 
burimet e veta të financimit janë shumë modeste. 
Burimet e financimit u karakterizuan nga: 

 Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë u 
rriten me 67% kundrejt vitit 2020 duke 
tejkaluar edhe planin e vitit 2021 me mbi 77%; 

 Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u 
rritën në total me 19% kundrejt një viti më 
parë si rrjedhojë e mirëadministrimit të tyre 

 Pesha e të ardhurave nga burimet e veta u ul 
në tërësinë e burimeve të financimit si 
rrjedhojë e rritjes së madhe të kontributit të 
qeverisë me projekte investimesh 

 Kontributi i qeverisë është pothuajse dyfishuar 
për fondet e kushtëzuara. 

 

 

 

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

10%

82%

8%
Fakt 2019

Të ardhurat e veta Te ardhurat nga QQ Trashëgimi

10%

85%

5%
Fakt 2020

7%

90%

3%
Fakt 2021
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Shpenzimet buxhetore 
SHPENZIMET SIPAS 

PROGRAMIT  
(Në mijë Lekë) 

FAKT2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 
REALIZIMI 2021 

NË % 

739,842 976,366 1,570,760 1,646,324 95% 

 

 
Dy fjalë mbi shpenzimet 

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rritje kundrejt vitit 2020 me rreth 59%, duke reflektuar 

kështu rritjen e fondeve të qeverisë qendrore për investime, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit 

të vitit 2021 ishte rreth 95%, ose një mosrealizim prej 5% e planit fillestar të bashkisë. Peshën më të 

madhe të financimit nga buxheti i bashkisë e zënë shërbimet e mëposhtme për të cilat bashkia raporton 

më poshtë edhe në lidhje me performancën e shërbimeve të ofruara nga ato. Kryesisht realizim 100% 

të planit e kanë shërbimet që kanë  një financim pothuajse tërësor nga transfertat e qeverisë qendrore 

si për shërbimet e kujdesit social. 
 

 Administrimi 

 Kujdesi social për PAK 

 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 

 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin 

 Rrjeti rrugor 

 Shërbime publike vendore 

 Mbrojtja nga zjarri 
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Investimet 
 

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE 
/Shërbimeve (Në mijë Lekë) 

 

FAKT 2019 FAKT 2020 FAKT 2021 PLAN 2021 
REALIZIMI 
2021 në % 

71,641 230,793 760,459 771,676 99% 
       

 

 

 

668,201 

745,573 

810,299 

874,648 

71,641 

230,793 

760,459 

771,676 

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  600,000  700,000  800,000  900,000  1,000,000

Fakt 2019

Fakt 2020

Fakt 2021

Plan 2021

Shpenzimet sipas natyrës ekonomike 

Investime Korrente

Dy fjalë mbi realizimin e investimeve 

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 760 milionë Lekë. Kundrejt 
vitit 2020 investimet janë rritur me rreth 3.5 herë, për rrjedhojë edhe kontributi i tyre në buxhet është 
dyfishuar. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 99%. 
 
Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 tregojnë se: 

 Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 43% të buxhetit të bashkisë një peshë shumë të lartë, 

ndoshta nga më të lartat në të gjithë vendin. Pesha e investimeve sa vjen e rritet nga viti në vit 

për shkak të mbështetjes së vazhdueshme të qeverisë qendrore me investime konkrete 

 Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: furnizimi me ujë të pijshëm 

dhe kanalizime në Derjan, Rukaj, Buzhakë dhe Burrel, si edhe shumë çezma publike në fshatra; 

mbojtja nga zjarri (automjet per qendrën zjarrfikëse); rrugët e brendshme në Burrel; rehabilitimi 

i konviktit etj. 
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Administrimi i bashkisë 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 7% 87% 

 

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

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 

Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur 
brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve 
(raporti në %) 

7.7 4.9 0 3.6 

 
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 
(ndryshimi në numer kundrejt vitit të kaluar) 

0 0 0 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 1.1 0.8 0.7 

 

 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

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

mira për komunitetin 

  

 115,534 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Ditë trajnimi në total 20 40 28 25 

Numri total i personave të trajnuar 15 35 37 35 

 
 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri total i punonjësve të bashkisë 426 470 463 470 
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë 426 470 463 470 
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese 0 0 0 0 
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit 33 23 0 17 
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0 0 0 0 
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë 
lekë 

    

Shpenzime për investime Në mijë lekë 14,838 24,155 5,722 5,014 
Shpenzime korente Në mijë lekë 85,730 116,758 109,608 114,480 

 

 

 

INVESTIMET E BASHKISË 
Fakt  
2019 

Fakt  
2020 

Fakt  
2021 

Plan  
2021 

Realizimi 
2021 në % 

 
24,155 5,041 5,722 10,638 54% Administrimi i bashkisë 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 
Fakti  

2019 

Fakti  

2020 
Fakti  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi 2021 

në % 

Blerje autobuzi 
  2,723  

100% 

Blerje Kamera  1,236    

Ndërtim aneksi stadiumit   3,000  100% 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar 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 masën 87% të planit 2021. Bashkia 
shpenzon rreth 7% të buxhetit për administratën. 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. Investimet për administratën kanë qenë të pakta gjatë 
vitit 2021 duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të pandemisë. 
Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 tregon se: 

 Nuk janë marrë më masa disiplinore për punonjësit e bashkisë, duke reflektuar kështu 

përmirësimin e zbatimit të rregulloreve të brendshme dhe kuadrit ligjor 

 Janë rritur kapacitetet profesionale të administratë. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte 

pandemie për personelin e bashkisë. Është ulur disi numri mesatar i ditëve të trajnimit për një 

punonjës të bashkisë duke arritur në mesatarisht 0.7 ditë për person të trajnuar 

 Nuk ka lëvizur asnje personel nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës. 
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Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 13% 112% 

 

Figura 5: 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 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 
Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në 
shtëpi (Ndryshimi vjetor në numer) 0 0 0 0 

 
Perfitimi monetar (në mije lekë) për persona të 
sëmurë dhe PAK 101.7 116.0 124.6 104.0 

 

Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në 
qendrat e shërbimeve sociale (Ndryshimi vjetor në 
numer) 

0 0 0 0 

 
Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti 
(Ndryshimi vjetor në numer) 50 35 90 120 

 Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK 
kundrejt numrit total te personave te të 
akomoduar në këto qendra (Mije Lekë/Person) 

    

 

 

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 

  

 205,661 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti     
Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në 
qendrat e shërbimeve sociale për personat PAK 1,525 1,560 1,650 1,770 

Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje     

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Shpenzime totale për qendrat rezidenciale PAK   180,959  
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK 155,023 180,882 205,661 184,000 

 

 

 

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 12% 77% 

 

Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për përsonat e sëmurë dhe me 

aftësi të kufizuar sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 112% kundrejt 

planit 2021, duke e tejkaluar atë me 12%. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 

13% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur 

mbështetjen për personat e sëmurë dhe me afatësi të kufizuar: 

 Trefishuar numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti 

 Më shumë para mesatarisht në vit për person të mbështetur 

 Është ruajtur numri i shërbimeve për personat që u bëhët shërbimi në shtëpi. 

 193,237 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 
Familjeve ne nevoje te mbeshtetura (Ndryshimi 
vjetor në numer) 0 0 0 0 

 

Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë perfituar 
nga sherbimet e shërbimit social  (Ndryshimi 
vjetor në numer) 

0 0 1 1 

 

Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra 
sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në 
numer) 

0  0 0 

 
Gra viktima të dhunës në familjet të trajtuara 
me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer) 19 -19 0 0 

 
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale 
(Ndryshimi vjetor në numër) -2 0  0 

 
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit   
(Ndryshimi vjetor në numer) 81  34 -10 

 

Shpenzimet per ushqim kundrejt totalit te 
numrit te personave te shërbyer ne qendrat 
sociale (rezidenciale; ditore). Mije Lekë ushqim 
për person te shërbyer  në qendrat sociale dhe 
rezidenciale 

3.3   5.4 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore 92.0 0.0 0.0 92.0 
Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale 0.0 0.0 0.0 0.0 
Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga 
bashkia 

1.0 1.0 2.0 3.0 

Viktima të dhumës në familje dhe / ose viktima të 
trafikuar të mbështetura nga bashkia 

19.0 0.0 0.0 0.0 

Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe 816.0 816.0 850.0 840.0 
Fëmijë në kopshte 741.0 741.0 655.0 760.0 
Fëmijë në çerdhe 75.0 79.0 85.0 80.0 
Kopshte dhe çerdheve funksionale 30.0 30.0 30.0 30.0 
Kopshte 28.0 28.0 28.0 28.0 
Çerdhe 2.0 2.0 2.0 2.0 
Numri personave të mbështetur me ndihmë ekonomike 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë 307.0 0.0 0.0 500.0 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

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

fëmijëve në nevojë. 
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Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 5% 87% 

 

Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor: korente dhe investime 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

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

sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 77% kundrejt planit 2021. 

Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 12% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit 

tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur mbështetjen për familjet dhe fëmijët në nevojë si : 

 Familje dhe fëmijë në nevojë 

 Fëmijë pa kujdes prindëror 

 Fëmijë në qendra ditore 

 Gra dhe fëmijë viktima të dhunës 

 Fëmijët e shërbyer në çerdhe dhe kopshte  

 

Qëllimi i programit buxhetor: 

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

parashkollor dhe atë bazë. 

  

 81,930 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 

Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 
parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në 
moshën 3-6 vjeç (në %) 

94 90 90 90 

 

Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës 
mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt 
numrit total të nxënësve në arsimin bazë) 

9 9 9 6 

 Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti 
numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të 
klasave në arsimin bazë) 

14 14 15 15 

 
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit 
bazë kundrejt numrit total të institucioneve të 
arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë 
Lekë/institucion) 

2,384 2,492 2,186 3,137 

 

Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor 44 44 46 50 

Numri klasave funksionale në sistemin  arsimor bazë (arsimi 9 
vjeçar) 

171 171 144 175 

Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë 
30 30 37 30 

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec 1,060 1,060 655 1,100 

Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç     

Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç 315 315 317 350 

Mësues në sistemin parashkollor 68 68 65 60 

Mësues në sistemin  arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 272 272 243 485 

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 2,448 2,448 2,146 2,700 

Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë 71,521 74,771 80,884 94,111 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar 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, në masën 87% të planit 2021. Buxheti financon edhe 

mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Bashkia shpenzon për 

financimin e këtij shërbimi rreth 5% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon 

se: 

 Është ruajtur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë; 

 Është ulur norma mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues; 

 Është rritur niveli mesatar i financimit të një institucioni arsimor duke ruajtur efiçiencën e 

përdorimit të parasë publike për këtë shërbim 
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INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 
Fakt  
2021 

Plan 2021 
Realizimi 

2021 në % 

 
832 165    Planifikimi urban 

Në mije Leke 
      

Emërtimi i Projektit Fakti 2019 
Fakti  

2020 
Fakti  

2021 
Plan  

2021 
Realizimi në % 

Blerje kamerash  144.0    

Blerje materiale ndertimi    312.0 0% 

Kolaudim  shkolla 31 korriku 83.0     

Supervizion shkolla 31 korriku 749.0     

 

 

 

 

Rrjeti rrugor rural 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 3% 98% 

 

Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime 

 Investimet përgjatë vitit 2021 kanë munguar duke iu dhënë prioritet fushave të tjera të 

shërbimeve që ofron bashkia. 

 43,737 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 
Raporti i rrugeve te asfaltuara ndaj totalit te 
rrugeve (te asfaltuara, cakull etj) ne % 

0 0 0 0 

 
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) 3 0 8 3 

 
Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km 
linear) 

3 0 5 0 

 
Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në 
km linear) 

0 0 3 0 

 
Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit 
(ndryshimi vjetor në km linear) 20 0 18 6 

 
Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi 
vjetor në km linear) 

8 0 15 3 

 
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi 
vjetor në km linear) 12 0 3 3 

 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor 
kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km 
rrugë rurale + urbane 

117 133 94 95 

 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor 
kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km 
rrugë rurale 

57 68 22 44 

 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor 
kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km 
rrugë urbane 

1,538 2,385 625 615 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor 

  

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane 

apo rurale të saj në masën 98% të planit 2021 në një vlerë prej mbi 6 milionë Lekë ku investimet 

përfaqësojnë rreth 15% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit të saj për këtë shërbim. 

Investimet në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij shërbimi i cili tregon 

se: 

 Janë ulur aksidentet rrugore; 

 Është mirëmbajtur i gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkis, duke shtuar në këtë 

shërbim edhe 18 km linear të tjera. Gjatë vitit 2021 është blerë një mjet i cili do ti shërbejë 

mirëmbajtjes së rrugëve për të siguruar shërbim më të mirë. 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Km rrugë të mirëmbajtura në vit 393.0 393.0 411.0 425.0 

Rrugë rurale të mirëmbajtura 
380.0 380.0 395.0 410.0 

Rrugë urbane të mirëmbajtura 13.0 13.0 16.0 15.0 

Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) 
në vit 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / 
inventari rrugëve) 

463 463 471 468 

Rrjeti rrugor rural 450 450 455 455 

Rrjeti rrugor urban 13 13 16 13 
Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete) 0 0 0 0 
Numri i aksidenteve të automjeteve 0 0 0 0 

Numri i aksidenteve të këmbësorëve 0 0 0 0 
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor 
në mijë Lekë 

54,162 61,591 43,736 44,565 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural Në mijë lekë 25,825 30,591 10,082 19,800 

Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban Në mijë lekë 20,000 31,000 8,126 8,000 

 

INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi 

2021 në % 

 
23,308 28,994 6,535 7,731 85% Rrjeti rrugor rural 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit Fakti 2019 
Fakti  

2020 
Fakti 2021 

Plan  

2021 
Realizimi në % 

Blerje automjeti per rruget   1,839 1,839 100% 

Blerje Makinerish per rruget  21,541    

Blerje materiale Aparat saldimi 
 24    

Blerje ndricues e shtylla 
888     

Blerje pajisje 
 59    

Blerje pllaka per sheshin 
3,616     

Blerje trapan    24 0% 

FV kurriz artificial betoni 119     

Hartim projektesh Ndertim ujesjellesi Derrjan Rukaj 4,974     

 Është ulur (pothuajse përgjysmuar) kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtur, duke 

përmirësuar kështu efiçiencën e përdorimit të parasë publike 

 Është zgjeruar rrjeti rrugor me mbi 8 km në zonën urbane dhe rurale të bashkisë. 
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Kolaudim riveshje rrug.e qytetit me asfaltobeton   15 20 75% 

Mbikeqyrje 54     

Mbikeqyrje punimesh Lagja Drita 21     

Mbikeqyrje sheshi + Fasada Q Ulez(faza permb) 118     

Mbikqyerje punime 273     

Mbikqyrje riveshje rrug.e qytetit me asfaltibeton   165 198 84% 

Ndriçues rruga Petrele D. Hysa 638 106    

Punime rrugore Lagja  Drita 
159     

Punime rrugore lagja Drita  II 
8,325     

Punime rrugore lagja Drita II 
2,231     

Reabilitim sinjalist horiz.vertik. 958     

Reeabilitim sinj.horiz.vertikale 809     

Rehabilitim sinjalistika 1,000     

Rikonst.rruge e trot 126     

Riveshje asfaltobeton  7,265    

Riveshje me asfaltobeton rrug.e brendeshme te qytetit 
burrel 

  4,514 4,520 100% 

Shpronsim rruge prane kendit te lojrave    1,372 0% 
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Shërbime publike vendore 
 

Realizimi faktik 
2020 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2020 

 
 3% 113% 

 

Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 

 
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt 
sipërfaqes totale të bashkisë (në %) 

9.2 9.2 9.5 9.4 

 
Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në 
hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër) 400 600 0 150 

 Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të 
varrezave (Ndryshimi vjetor në %) -9.9 26.4 -20.6 47.5 

 
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit 
të të ardhurave nga tarifat vendore (në %) 4.1 3.4 3.3 1.8 

 Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear) 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

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

administrative. 

  

 40,794 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Rrënjë pemë të mbjella në vit 400 600  150 
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë 0.4 0.0  1.2 

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2 45 45 47 46 
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2 494 494 494 494 
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrënjë 
pemë) 

700 1,300 1,400 1,450 

Trotuare në km linear 36 36 36 36 

Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë 1,227 1,570 1,632 1,000 
Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë 29,685 45,816 50,050 56,296 
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Në 
mijë lekë 

1,081 1,367 1,085 1,600 

 

 

 

 

INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 
Fakt  
2020 

Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
     Shërbime publike vendore 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Realizimi në % 

Shpronesim varrezash 36.00     

 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka shpenzuar fonde për shërbimet publike të cilat përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, 

shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 113% të planit 

2021, duke e tejkaluar atë me 13%. Bashkia alokon rreth 3% të buxhetit të saj për këto shërbime. 

Performanca e këtij shërbimi tregon se: 

 Është ruajtur fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga 

bashkia. 

 Është shtuar sipërfaqja e gjelbër publike 

 Ka rënë financimi për mirëmbajtjen e varrezave publike, gjithësesi bashkia ka ofruar shërbim dhe 

mirëmbajtjen e tyre në cdo njësi administrative të saj 

 Të ardhurat nga tarifa e gjelbërimit janë rritur gjithësesi pesha e tyre mbetet pothuajse e njëjtë 

për shkak të mirëmenaxhimit të përgjithshëm të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë. 
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Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 
 

Realizimi faktik 
2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Realizimi Faktik 2021 

 
 1% 91% 

 

Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 
Performancës 

Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

 
Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga  
Stacioni MZSH (Mijë lekë për një rast) 207.6 273.0 352.6 229.1 

 
Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të 
ardhurat e shërbimit (në %) 1.2 2.8 1.4 1.3 

 
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e 
zjarrit  (ndryshimi vjetor në numër) 3 0 -4 0 

 
Numri i stacioneve funksionale të MZSH në bashki 

1 1 1 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. 

  

 21,862 
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Produkte Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Koha e daljes nga stacioni në sekonda (mesatare ditën plus 
natën) 

52.5 52.5 52.5 52.5 

Numri i stacioneve funksionale të MZSH që ka bashkia 1 1 1 1 
Raste të menaxhuara nga MZSH 95.0 60.0 62.0 105.0 

 

Të dhëna Fakti 2019 Fakti 2020 Fakti 2021 Plan 2021 

Shpenzime për investime Në mijë lekë 0 0 4,437 4,635 
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me 
fikse zjarri, etj) Në mijë lekë 

229 458 315 306 

Total shpenzime për MZSH Në mijë lekë 19,718 16,380 21,861 24,052 

 

 

 

 

INVESTIMET E BASHKISË Fakt 2019 
Fakt  
2020 

Fakt 2021 Plan 2021 
Realizimi në 

% 

 
  4,437 4,635  Shërbime publike vendore 

Ne mije Leke 
      

Emërtimi i Projektit Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Realizimi në % 

Blerje automjeti  900    

Blerje automjeti per zjarfiksen   4,200 4,200 100% 

Blerje Fuoristrade  2,844    

Blerje materiale per zjarfiksen   237 727 100% 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka realizuarshpenzime për  mbrojtjen nga zjarri  në shumën 22 milionë lekë për vitin 2021, në 

masën 91% të planit vjetor. Bashkia shpenzon rreth 1% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Gjatë vitit 

2021 performanca e këtij shërbimi tregon se: 

 Është konsoliduar njësia e zjarrfikëses e cila u krijua për herë të parë në vitin 2017; 

 Janë rritur kapacitetet profesionale të punonjësve zjarrfikës;  

 Janë rritur rastet e parandalimit të zjarreve 

 Është ruajtur koha e reagimit ndaj njoftimeve për raste zjarri apo mbrojtje civile 

Gjithashtu gjatë këtij viti pandemik struktura e shpëtimit i ka ardhur në ndihmë popullatës. 


