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1. Hyrje
1.1.

Përshkrim i përgjithshëm mbi proçesin e monitorimit

Ky raport ndihmon për monitorimin e zbatimit të buxhetit, për performancën financiare, për
produktet dhe objektivat e politikës të realizuara për çdo program. Monitorimi është një proçes
vlerësimi performance i cili realizohet nëpërmjet treguesve faktikë të performances me ato të
planifikuar. Gjithashtu monitorimi është proçesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve
me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Programet e shpenzimeve monitorohen për
të siguruar transparencë në lidhje me performancën e tyre. Treguesit e monitorimit të performancës
duhet të jenë:
-Lehtësisht të kuptueshëm;
-Specifik dhe të lidhur ngushtë me qëllimin e politikës së programit dhe objektivat që synohen të
arrihen përmes tij;
-Lehtësisht të matshëm;
-Të identifikueshëm
Bashkia Mallakastër gjatë vitit 2018 ka funksionuar me 16 programe buxhetore si më poshtë:
 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
 Sherbimi i kujdesit Social
 Sherbimi Mbrojtja ndaj Zjarrit
 Menaxhimi i Ifrasktuktures se Ujitjes dhe Kullimit
 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave
 Mbirmbajtja e rrugeve
 Ndriçimi Publik
 Pastrim Gjelberimi
 Ujsjelles Kanalizime vendore
 Zhvillimi i sportit
 Zhvillimi i kultures
 Arsimi parashkollor
 Arsimi parauniversitar
 Sherbimi i gjendjes civile
 Ndihma ekonomike
 Paaftesia
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2. VIZIONI DHE DREJTIMET STRATEGJIKE TË ZHVILLIMIT LOKAL
Zhvillimi i ekonomisë dhe i nje shoqerie gjitheperfshirese qe ofron oportunitete dhe mireqenie
per te gjithe banoret e Bashkise Mallakaster.
I. DREJTIMI STRATEGJIK 1
Zhvillimi dhe diversifikimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të
qëndrueshëm të territorit bazuar në dy sektorë prioritare të zhvillimit: Zhvillimi i biznesit dhe
zhvillimi rural.
OBJEKTIVAT
 Integrimi i zonave rurale me ato urbane duke garantuar infrastrukturë dhe shërbime
publike cilësore sipas standarteve.
 Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal
 Krijimi i bazës së integruar të aseteve territoriale, hartimi i një plani të menaxhimit të
aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike.
 Rritja e punësimit me vemendje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga
shtresat në nevojë.
NEN-DREJTIME STRATEGJIKE
 Zhvillimi rural
- Rehabilitimi dhe zhvillimi i rrjetit kullues
- Të menaxhohen dhe fuqizohen mjetet për sistemin kullues
- Të sigurohet mirembajtja dhe zhvillimi i mëtejshem i sistemit të kanaleve kullues.
 Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së ujitjes
- Vënia në funksionim i stacioneve të pompimit
- Shfrytëzimi i burimeve ujore për të siguruar vaditjen e nevojshme të gjithë
siperfaqes së tokës bujqësore.
 Mbeshtetje fermerëve për:
- Zhvillimin dhe zgjerimin e sipërfaqeve të mbrojtura (serave) per prodhimin e



perimeve.
- Permiresimit te infrastruktures për të mundesuar nxitjen e kooperimit për krijimin
e fermave private me 5 deri 10 ha per nje bujqesi intensive.
- Shtimin e sipërfaqeve të mbjella me ullishte.
- Përdorimin e pesticideve.
- Informimit per kredimin e fermerëve nga banka dhe instrumenta të tjerë financimi
dhe subvencionimi.
Mbeshtetje për zhvillimin e biznesit për:
- Industrinë fasson
- Agro-perpunimin
- Krijimi i zonave të përshtatshme ekonomike me infrastrukturën e nevojshme.
- Hapja e nje qëndre biznesi, krijimi i nje portali informativ për biznesin lokal
(opsional)
- Mbeshtetje të rinjve (dhe femrave) sipërmarrese duan të hapin një biznes të ri.
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II.

DREJTIMI STRATEGJIK 2

Permiresimi dhe zhvillimi i infrastruktures sociale – zhvillimi i arsimit dhe institucioneve
arsimore, permiresimi i sherbimit shendetesor dhe kujdesit social dhe rivitalizimit te jetes kultures
dhe sportive.
OBJEKTIVAT
 Te siguroje qe te gjithe femijet parashkollore te marrin sherbimin e kontrollit shendetesor
dhe imunitar
 Te gjithe femijet e moshes 5 vjeçare te kene akses ne sherbimin e arsimit parashkollor.
 Te rritet numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinete të plotësuara.
 Përmirësimi i infrastrukturës se shkollave dhe mirembajtjes se tyre.
 Te sigurohet 100% perfundimi i arsimit te detyrueshem ne 2021
 Mbeshtetja e nxenesve dhe studenteve te ekselences.
NEN-DREJTIME STRATEGJIKE
 Rehabilitimi i spitalit dhe qendrave shendetesore me probleme
 Permiresimi i institucioneve te arsimit
Permiresimi i infrastruktures se shkollave me problem
Permiresimi i bazes materiale, laboratoreve per te rritur cilesine e arsimit dhe
transformimin e shkollave ne qendra komunitare.
- Shtimi i kendeve sportive dhe permiresimi i infrastruktures se palestrave dhe
oborreve te shkollave te tjera.
 Mbeshtetje per punesim dhe trajnim profesional ne bashkepunim me Zyren Rajonale
te Punes.
 Mbeshtetje ne organizimin e veprimtarite historike dhe edukative kushtuar ngjarjeve
dhe figurave te rendesishme lokale.
-

INFRASTRUKTURA SOCIALE
Qytetari eshte ne qender te vemendjes dhe objektivat per permiresimin e sherbimeve te kujdesit
social te ofruar nga Bashkia perfshijne:
 Rikonstruksioni dhe revitalizimi i Qendres se Kultures te qytetit
 Sigurimin e nje sherbimi publik te pergjegjshem ndaj PAK, personave qe trajtohen
me ndihme ekonomike dhe familjeve ne nevoje, sigurimin e aksesit ne ndertesat,
institucione te ndryshme, ndertimi i rampave ne rruge, trotuare per PAK.
 Bashkeveprimi me OJF-te lokale per ofrimin e sherbimeve sociale (dhenia e
sherbimeve ditore), mbeshtetje sociale per integrimin e femijeve nga familje ne
nevoje, grate viktima te dhunes, komunitetit rome (dhe organizimi i aktiviteteve
kreative dhe sportive) per integrimin e tyre.
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III.

DREJTIMI STRATEGJIK 3

Menaxhimi i Zhvillimit te Integruar te Territorit - Permiresimi dhe zhvillimi i infrastruktures
PLANIFIKIMI PER ZHVILLIMIN URBAN
 Hartimi i planit per zhvillimin e integruar te territorit nepermjet zbatimit te ligjeve dhe
hartimit te planeve rregulluese.
 Rikualifikimi urban i hyrjes dhe qendres se qytetit te Ballshit
 Shtimi i siperfaqes se gjelber (dhe mbjellja e pemeve).
INFRASTRUKTURA RRUGORE
 Përmirësimi i infrastruktures rrugore nderurbane.
 Permiresimi i rrjetit rrugor urban brenda qendrave te banuara te lagjeve te Bashkise,
permiresimi i ndriçimit te rrugeve dhe i rrjetit te domosdoshem inxhinierik (ujesjelles,
Kanalizime, rrjetet kabllore, etj).
- Sigurimi i mirembatjes se infrastruktures rrugore kryesore dhe dytesore (ndertimi i
korsive te biçikletave).
 Sigurimi i nje transporti publik cilesor per banoret ne te gjitha zonat e reja te shtuara
te Bashkise.
 Menaxhimi i mire i mbetjeve urbane dhe jourbane.
- Planifikimi i mjeteve dhe burimeve per pastrimin e qytetit dhe grumbullimin e
diferencuar te mbetjeve.
- Nxitja e ndergjegjesimit qytetar per te ulur ndotjen mjedisore.
IV.

DREJTIMI STRATEGJIK 4 - ADMINISTRATA PUBLIKE


Forcimi e kapaciteteve administrative dhe teknike te Bashkise, zhvillimi i sistemeve
te teknologjise se informacionit.
 Permiresimi i sherbimit te taksave vendore, rritja e te ardhurave te veta per te rritur
financimin ne projekte zhvillimi.
 Permiresimi i sherbimeve publike ndaj qytetareve nepermjet ngritjes se qendrave
one-stop-shop.
 Te realizohet proçesi i rregjistrimit te pronave nepermjet rritjes se bashkepunimit
me ZVRPP.
 Promovimi i aktiviteteve te Bashkise dhe vlerave te rajonit ne nivel kombetar
nepermjet zhvillimit dhe mirembajtjes se portalit te Bashkise.
 Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te Bashkise nepermjet zbatimit te ligjit te
Nepunesit Civil, dhe permiresimi i kapacitetet profesionale (teknike) nepermjet
trajnimeve te vazhdueshme.
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3. MONITORIMI I BUXHETI PER VITIN 2018
Planifikimi është bërë mbi bazën e politikave programore dhe funksionale me tregues sasiorë të
monitorueshëm në çdo kohë gjatë proçesit të zbatimit dhe realizimit nga çdokush si nga administrata
vendore, këshilltarët, shoqëria civile si dhe nga qytetarët.
Grafiku: Realizimi i te ardhurave ne total per vitin 2018

TE ARDHURA TE
TRASHEGUARATE ARDHURA TE
VETA
17%
27%

TE ARDHURA NGA
TRANSFERTA
56%

TE ARDHURA TE VETA

TE ARDHURA NGA TRANSFERTA

TE ARDHURA TE TRASHEGUARA

Për vitin 2018 të ardhurat në total të bashkisë nga të gjitha burimet e financimit parashikohen të
jenë rreth 1.199 milionë lekë. Të ardhurat të pasqyruara në buxhetin e bashkisë ndahen në tre grupe
kryesore:
a) Të ardhurat e veta
b) Transfertat
c) Të ardhura të trashëguara
Burimet e veta siç mund të jenë të ardhurat tatimore dhe jotatimore të bashkisë arrijnë në vlerën
prej 322 milionë lekë duke përbër 27 % e të ardhurave të buxhetit 56 % e të ardhurave nga
transferat e buxhetit qëndror me vlerë totale prej 674 milionë lekë dhe pjesa e mbetur 17 % janë të
ardhura të trashëguara nga viti i mëparshëm buxhetor me vlerë totale prej 201 milionë lekë.
Tabela: Monitorimi i realizimit te te ardhurave te veta ne total per vitin 2018 Plan-Fakt
000/leke
Nr
A

Emertimi i të Ardhurave
Te ardhurat e veta

Plan 2018
336,716

Fakt 2018
322,925

%
96
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Te ardhura te veta per vitin 2018 Plan-Fakt
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Planifikimi i të ardhurave të veta është realizuar 96 % si proçes në bashkëpunim me
administratën e bashkisë, me njësitë administrative, me institucionet dhe agjentët tatimor,
etj.Planifikimi është bërë me pritshmërin e kryerjes së pagesave të vitit paraardhës dhe sidomos
nga pritshmëria e kryerjes së detyrimeve të prapambetura dhe të vitit nga kompanitë e
hidrikarbureve nga të cilat tre kompani që kanë dhe detyrime të konsiderueshme ndaj Bashkisë
Mallakastër sic është Armo sh.a, Albpetrol sh.a dhe Trasatlantik nuk kanë kryer pagesat sipas
parashikimeve të bëra nga ana jonë.
Një tjetër faktor që ka ndikuar në këtë performancë është dhe niveli i lartë i pagesave për
detyrimet për tokën bujqesore dhe tarifat familjare.Gjë për të cilën janë nxjerë dhe përpunuar
listat emërore të familjarëve që kanë pa likujduar taksat dhe tarifat vendore,ku një rol kryesor në
arkëtimin e këtyre të ardhurave do të këtë Ndërmarja e Ujsjellës Kanalizimeve sh.a me të cilën
jemi duke punuar për futjen në faturën mujore të ujit dhe tarifat familjare, duke filluar nga qyteti
i Ballshit dhe Njësia Administrative Fratar dhe më pas në të gjitha njësitë e tjera.
Tabela: Monitorimi i realizimit të Taksave-Tarifave për vitin 2018 Plan-Fakt
000/ lekë
Emertimi i të Ardhurave

Plan 2018

Fakt 2018

%

Të ardhura nga taksat
Të ardhura nga tarifat

137,974
183,665

121,258
174,118

88
95

200,000
150,000
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100,000
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50,000
0
Të ardhura nga taksat

Të ardhura nga tarifat
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4. MONITORIMI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2018
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik - Klasifikimi ekonomik i shpenzimeve përfaqëson
klasifikimin e transaksioneve të kryera nga pushteti vendor, sipas natyrës ekonomike. Pra
klasifikimi ekonomik i buxhetit kategorizon llojet e shpenzimeve të bëra nga pushteti lokal,
shumica e të cilave bëhen në administrimin e përditshëm. Zërat përbërëse të klasifikimit ekonomik
janë të klasifikuar si më poshtë vijojnë :






Paga – Artikulli 600
Sigurime Shoqërore- Artikulli 601
Shpenzime Operative- Artikulli 602
Transferta- Artikulli 604-651
Investime- Artikulli 231

Tabela: Monitorimi i realizimi të shpenzimeve në total sipas artikujve për vitin 2018
Në lekë
Art.

Emërtimi

Plan

Fakt

Diferenca

%

600

Paga

205,361,198

192,761,992

12,599,206

94

601

Sigurime Shoqërore

34,657,504

33,178,870

1,478,634

96

602

Mallra dhe shërbime të tjera

199,454,160

80,216,569

119,237,591

40

604

Transferta
Brendshme

6,451,466

1,162,283

5,289,183

18

606

Transferta për Buxh. Fam &
Individ

217,970,000

210,019,198

7,950,802

96

NënTotali

Shpenzime Korrente

663,894,328

517,338,912

146,555,416

78

230

Kapitale të Patrupëzuara

4,040,000

863,636

3,176,364

21

231

Kapitale të Trupëzuara

545,726,379

333,605,062

212,121,317

61

NënTotali

Shpenzime Kapitale

549,766,379

334,468,698

215,297,681

61

TOTALI

1,213,660,707

851,807,610

361,853,097

70

Korente

të
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Tabela: Monitorimi i realizimi të shpenzimeve për vitin 2018
000/lekë
Institucioni
Totali GRANTI
Totali TRASFERTA SPECIFIKE
Totali nga te Ardhurat e veta
Totali Funksione te deleguara
Shuma:

Plani 2018
176,369
108,485
524,691
404,114
1,213,659

Realizimi 2018
127,615
98,654
223,504
402,035
851,808

%
72
91
43
99
70

Realizimi i shpenzimeve në total për vitin 2018
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Totali GRANTI

Totali TRASFERTA
SPECIFIKE
Plani 2018

Totali nga te
Ardhurat e veta

Totali Funksione te
deleguara

Realizimi 2018

KRAHASIMI I REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN
2018
Totali GRANTI
15%
Totali Funksione te
deleguara
47%

Totali TRASFERTA
SPECIFIKE
12%

Totali nga te
Ardhurat e veta
26%

Shuma prej 852 milionë lekësh është përdorur për përmbushjen e detyrimeve dhe funksioneve
të mëposhtme:
Administratën vendore;
Emergjencat civile;
Planifikimin, administrimin dhe kontrollin e territorit;
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Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve
publike vendore;
Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane;
Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike;
Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm;
Mbledhjen, trajtimin dhe transmetimin e ujërave të ndotura;
Mbledhjen dhe largimin e ujërave sipërfaqësore të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në
zonat e banuara;
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe garantimin e shërbimit
publik të varrimit;
Shërbimin e dekorit publik;
Ndriçimin e mjediseve publike;
Hartimin e planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal;
Mbështetjen e zhvillimit të biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si
panaire e reklama në vendet publike;
Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj;
Zhvillimin e turizmit;
Administrimin e infrastrukturës vendore të ujitjes e kullimit të tokave si dhe menaxhimin e
institucioneve në shërbim të këtij funksioni;
Administrimin e sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore;
Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të informacionit, këshillimit bujqësor e rural,
dhe hartimin e statistikave bujqësore vendore;
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit parashkollor
(kopshte e çerdhe) dhe parauniversitar;
Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehim social;
Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi
të kufizuar, fëmijët, gratë, dhe të moshuarit etj;
Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes
lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;
Organizimin e aktiviteteve kulturore, promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal, si dhe
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;
Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllim
edukimin e përgjithshëm të qytetarëve;
Programe dhe projekte rinore;
Organizimin e aktiviteteve sportive, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve dhe të
objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
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Tabela : Monitorimi i realizimi të shpenzimeve për vitin 2018nga transferta e pakushtëzuar
000/lekë
Institucioni

Plani 2018
115,756
2,800
800
2,805
11,590
96
10,800
1,219
1,512
28,991
176,369

Administrata
Sherbimi Cerdhe Kopesht
Sherbimi I kujdesit Social
Ndriçimi Publik
Pastrim Gjelberimi
Ujsjelles Kanalizime vendore
Zhvillimi I sportit
Zhvillimi I kultures
Arsimi baze
Mbirmbajtja e rrugeve

Totali GRANTI

Realizimi 2018
102,938
2,707
731
748
4,775
0
10,483
266
0
4,967
127,615

%
89
97
91
27
41
0
97
22
0
17
72

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2018 nga transferta e
pakushtëzuar
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

Plani 2018

Realizimi 2018
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Tabela : Monitorimi i realizimi të shpenzimeve për vitin 2018Realizimi i shpenzimeve për
vitin 2018 nga transferta specifike
000/leke
Institucioni

Plani 2018
71,836
12,612
3,450
8,067
9,213
3,307
108,485

Arsimi parashkollor
Arsimi parauniversitar
Ujitja dhe kullimi
Rruget rurale
Mbrojtja nga zjarri
Administrimi I pyjeve

Totali TRASFERTA SPECIFIKE

Realizimi 2018
67,644
11,656
2,435
6,167
8,396
2,356
98,654

%
94
92
71
76
91
71
91

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2018 nga transferta
specifike
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Arsimi
parashkollor

Arsimi
parauniversitar

Ujitja dhe
kullimi

Rruget rurale

Plani 2018

Realizimi 2018

Mbrojtja nga
zjarri

Administrimi I
pyjeve
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Tabela: Monitorimi i realizimi të shpenzimeve për vitin 2018 nga të ardhurat vendore
000/leke
Institucioni

Plani 2018
102,805
5,944
7,318
1,320
3,975
8,018
245,307
29,889
26,809
6,418
46,769
20,436
18,906
777
524,691

Administrata
Sherbimi Cerdhe Kopesht
Mbrojtja ndaj Zjarrit
Sherbimi I kujdesit Social
Ujitja Kullimi
Administrimi I Pyjeve
Mbirmbajtja e rrugeve
Ndriçimi Publik
Pastrim Gjelberimi
Ujsjelles Kanalizime vendore
Zhvillimi I sportit
Zhvillimi I kultures
Arsimi baze
Arsimi I mesem

Totali shp nga te Ardhurat

Realizimi 2018
50,570
5,634
18
154
863
4,859
86,793
6,374
19,598
3,756
29,676
2,541
12,668
0
223,504

%
49
95
0
12
22
61
35
21
73
59
63
12
67
0
43

Realizimi i shpenzimeve për periudhën vitin 2018 nga të ardhurat
vendore
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

Plani 2018

Realizimi 2018

13

RAPORTI I VLERESIMIT TE TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Tabela: Monitorimi i realizimi të shpenzimeve për vitin 2018 nga funksione të deleguara
000/leke
Plani
2018
5,447
45,925
162,370
951
66,734
29,697
92,990
404,114

Institucioni
Sherbimi I gjendjes civile
Ndihma ekonomike
Paaftesia
Pagese nga F.rezerve I Qeverise
Investime G.K ne Ujsjelles-Kanalizime
Investime G.K ne Shkolla
Investime G.K ne Rik Urban

Totali Funksione te deleguara

Realizimi
2018
5,447
45,925
162,370
951
66,734
27,619
92,989
402,035

%
100
100
100
100
100
93
100
99

Realizimi i shpenzimeve për periudhën vitin 2018 nga
funksione të deleguara
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000

60,000
40,000
20,000
0

Plani 2018

Realizimi 2018
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5. MONITORIMI I INVESTIMEVE PER VITIN 2018
Investimet e realizuara nga Bashkia Mallakastër për vitin 2018 janë realizuar sipas prioritetve që
Bashkia ka patur për vitin 2018 e kushtëzuar kjo dhe nga të ardhurat e realizuara dhe transfertës
së pa kushtëzuar të dhënë nga Qeveria Shqiptare.
Totali i investimeve për vitin 2018 është në vlerën 334 milionë lekë nga të cilat investime të
realizuara nga fondet të deleguara janë në shifrën 192 milionë lekë të cilat i përkasin projekteve
që janë për vitin 2018 dhe projekteve të cilat kanë qënë të çelura nga vitet e mëparëshme dhe që
janë likujduar gjatë vitit 2018, 1 milionë lekë investime janë realizuara nga financime të huaja
dhe 139 milionë lekë investime janë realizuara nga fondet e Bashkisë Mallakastër, realizuar nga
taksat dhe tarifat e vitit 2018.Siç paraqiten dhe në tabelën e më poshtme.
Tabela:Monitorimi i investimet ne total Plan -Fakt per vitn 2018
Burimit te financimit
Plan
Investime nga fonde te deleguara
Investime nga te ardhurat e veta
Investime nga financime te huaja
Investime gjithsej

237,918
269,165
1,442
508,525

000/lekë
2018
Fakt
192,744
139,420
1,442
333,606

%
81
52
100
66

Investimet ne total Plan -Fakt per vitn 2018
300,000
250,000
200,000
150,000

100,000
50,000
0
Investime nga fonde te
deleguara

Investime nga te ardhurat e
veta

2018 Plan

Investime nga financime te
huaja

2018 Fakt
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Nga kontrollet e kryera nga punonjësit e sektorit të tatim taksave është punuar për ndërgjegjësimin e
personave të cilët kërkojnë të hapin biznese të reja,duke i njohur me detyrimin ligjor për rregjistrimin
e tyre në QKB dhe detyrimet për taksat dhe tarifat vendore që aplikohen në territorin e Bashkisë
Mallakastër.Për realizimin e objektivave për rritjen e të ardhurave ,puna do të përqendrohet në
mbledhjen e taksave dhe tarifave familjare,për të cilën në bashkëpunim me ujsjellsin Mallakastër do të
kryhet faturimi dhe arkëtimi i këtyre detyrimeve të vitit në vazhdim dhe të detyrimeve të prapambetura
në secilën familje ku ofrohen shërbimet nga Bashkia Mallakstër.
Tabela: Monitorimi i realizimit të investimeve për vitin 2018
Në lekë
Nr

Emertimi I objektit sipas burimit te
financimit

I

Investime gjithsej(A+B+C)

Realizimi ne periudhen
raportuese
Plan
Fakt
%
66
508,524,538 333,605,062

A

Fonde te deleguara

237,917,787

192,743,674

81

5,401,691

5,401,691

100

423,423

423,423

100

33,428,583

33,428,583

100

92,989,184

92,989,184

100

32,468,662

32,468,662

100

744,754

744,754

100

91,836

91,836

100

72,369,654

27,195,541

38

269,165,005

139,419,642

52

1,980,000

1,980,000

100

1,482,000

1,482,000

100

2,112,960

2,112,960

100

1,600,466

1,600,466

100

2,970,000

2,970,000

100

2,160,000

2,160,000

100

1 Rehabilitim I rrjetit ujites rezervuari
Corrush
2 Rikonstruksion Shkolla Bejar
3 Ndertim KUZ lagja Bylis
4 Rikualifikimi Urban lagja 28 Nentori

Investitori

Qeveria
Shqiptare
Qeveria
Shqiptare
Qeveria
Shqiptare
FZHR

5 Ndertim linja e jashteme ujsjellesi
Rajonal Mallakaster
6 Mbikqyrje Objekti:Ndertim KUZ lagja
Bylis
7 Mbikqyrje objekti:Ndertim linja e
jashteme ujsjellesi Rajonal Mallakaster
8 RIKONSTRUKSION I SHKOLLES
"BESLIDHJA"
Investime nga te ardhurat e veta

Qeveria
Shqiptare
Qeveria
Shqiptare
Qeveria
Shqiptare
Qeveria
Shqiptare

1 Traktor me zinxhire

Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster

2 Autofshirese
3 Kazan Plehrash
4 Rikonstuksion rruga:Qender BallshRruga e Drenoves
5 Autobot uji
6 Kamjonçine me kosh profesional
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7 Rehabilitim i parkut te lojrave per femije
dhe fushes sportit
8 Shtrese tapeti I rrugeve te lagjes Bylis,te
bulevardit qendror deri te shkolla
"Odisea"si dhe ndertim trotuare dhe
bordura ne rruget e lagjes "Bylis"
9 Blerje kompjutera
10 Instalim sistemi i cekimit,fonise per dy
salla,sistemi I suvrejimit dhe centrali I
telefonise
11 Rikonstruksion dhe shtese kati ndertesa
e Bashkise
12 Kolaudim objekti:Rehabilitim i rrjetit
ujites Kute
13 Kolaudim objekti:Rikonstruksion I
rrugeve ne fshatra
14 Mbykqyrje punimesh: reabilitimi ii parkut
te lojrave per femije dhe i fushes se
sportit ne lagjen 5-shkurti
15 Kolaudim punimesh: reabilitimi ii parkut
te lojrave per femije dhe i fushes se
sportit ne lagjen 5-shkurti
16 Mbykqyrje punimesh per objektin:
rikualifikimi urban i lagjes 28 nentori
17 Mbikqyrje objekti:rikonstr dhe shtese
kati nd bashkise
18 Rikonstruksion QKF
19 Blerje ,Cakull,Stabilizant,Steril Bituminoz
per mirmbajtje rruge ne fshatra
20 Blerje peme dhe lule per zbukurim
ambjente
21 Makine me Autovinc
22 Vendosje tapet bari ne ambjentet e
jashteme te Bashkise
23 Aparate kondicionimi
25 Ndertim kuz lagja kurrizi Belishove
27 Rikonstruksion godina e MNZ
28 Sistemim i ngrohjes dhe ifrastruktura e
bashkise

28,064,389

28,064,389

100

63,366,826

36,432,682

57

Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster

1,921,800

1,921,800

100

4,808,040

4,808,040

100

Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster

16,446,515

16,446,515

100

33,960

33,960

100

22,320

22,320

100

516,000

516,000

100

Bashkia
Mallakaster

42,918

42,918

100

1,200,000

1,200,000

100

378,024

378,024

100

264,000

264,000

100

47,889,316

30,000,000

63

5,829,870

0

0

948,000

948,000

100

960,000

936,000

98

360,000

358,200

100

3,828,758

2,462,568

64

4,715,993

0

0

10,261,317

0

0

Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster

FZHR
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster
Bashkia
Mallakaster

17

RAPORTI I VLERESIMIT TE TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

29 Mbikqyrje objekti:rikonstruksion shkolla 9 Bashkia
vjecare "beslidhja"
Mallakaster
31 Rikonstruksion i rrugesve ne fshatra
Bashkia
Mallakaster
32 MBIKQYRJE OBJEKTI ;Shtrese tapeti
Bashkia
ne rruget e lagjes bylis,te bulevardit
Mallakaster
qendror deri te shkolla "odisea"
33 Kolaudim Objekti ;Shtrese tapeti ne
Bashkia
rruget e lagjes Bylis,te bulevardit
Mallakaster
qendror deri te shkolla "odisea"
34 Kontributi per vitin 2018 i Bashkise
Bashkia
Mallakaster per objektin: Rikonstruksion I
Mallakaster
shkolles 9 vjecare Beslidhja.
35 Blerje Piktura
Bashkia
Mallakaster
36 Ndertim Depo Uji Per Vaditje Ambjente Te
Bashkia
Gjelbra
Mallakaster
37 Berje Bust Gjok Doci
Bashkia
Mallakaster
C Investime nga financime te huaja
1 Rikonstruksion Tualetet shkolla Gj Doci

Ambasada
Gjermane

1,268,330

0

0

56,948,892

0

0

650,315

0

0

78,037

0

0

3,777,159

0

0

950,400

950,400

100

921,600

921,600

100

406,800

406,800

100

1,441,746

1,441,746

100

1,441,746

1,441,746

100

Tabela: Numri i punonjësve
Emërtimi I Programeve
Administrimi ,Planifikimi dhe Menaxhimi
Menaxhimi i mbetjeve dhe sherbimet publike vendore
Mirmbajtje e rrugeve rurale
Zhvillimi i sportit
Arti ,Kultura
Arsimi Baze dhe Parashkollor
Arsimi I mesem
Kujdesi Social ( Cerdhja e femijeve )
Ujitja dhe kullimi
Administrimi i pyjeve
Rruget rurale
Sherbimi Zjarrfikes
Sherbimi i gjendjes civile
TOTALI

2018
Numri i punonjësve të miratuar
144
33
3
15
89
9
7
1
25
82
14
7
429
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6. MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE
I.

Programi: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Mallakastër dhe përfshin shpenzimet e
nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara
në legjislacion.
Politika e Programit
Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë,
të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të
burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 153,506 mijë lekë ose realizuar
në masën 70%.
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi: Planifikim, Menaxhim, Administrim
Art.

Emërtimi

Plan

Fakt

Diferenca

%

600

Paga

80,473,579

80,211,632

261,947

100

601

Sigurime Shoqërore

14,099,921

14,086,888

13,033

100

602

Mallra dhe shërbime të
tjera
Transferta Korente të
Brendshme
Transferta për Buxh.
Fam & Individ
Shpenzime Korrente

40,631,160

32,914,406

7,716,754

81

5,500,000

210,817

5,289,183

4

7,000,000

283,936

6,716,064

4

147,704,660

127,707,679

19,996,981

86

1,240,255

0

1,240,255

0

231

Kapitale
të
Patrupëzuara
Kapitale të Trupëzuara

69,615,806

25,798,979

43,816,827

37

Nën-Totali

Shpenzime Kapitale

70,856,061

25,798,979

45,057,082

36

218,560,721

153,506,658

65,054,063

70

604
606
Nën-Totali
230

TOTALI
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Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e disa objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë
të plotësuara si më poshtë:
Kodi i
01110
Planifikimi menaxhimi administrimi
Programit
Zhvillimi i potencialit bashkiak për
krijimin e një klime tërheqëse për
investimet vendase dhe të huaja në
Mallakastër, duke promovuar e
Qellimi 1
mbështetur bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim zhvillimin e
biznesit dhe rritjen e mundësive
për punësim.
**Treguesit e performancës/Produktet:
%e
Realizimit te
Emertimi i Treguesit te
*Objektivat e politikës*:
Treguesit te
Performances***/Produktit
Performance
s/Produktit
Paraqitja ne KB brenda afatit
Përgatitja e buxhetit vjetor dhe
te percaktuar ne ligj dhe
Objektivi
100%
PBA
dorezimi i ketyre dokumnetave
1.1
brenda afatit
Likujdimi
i kredise sipas planit
Objektivi
Menaxhimi i borxhit
100%
te pagesave
1.2
Mbledhja e borxhit te krijuar
Gjate vitit 2018 eshte punuar
Objektivi
16%
2011-2017
per mbledhjen e borxhit
1.3
Rritja e numrit te bizneseve me
Regjistrime te reja te bizneseve
Objektivi
16%
5%
e ka kaluar 5% e parashikuar
1.4
Hapja e sporteleve te reja dhe
Objektivi
Zgjidhja e ankesave te qytetareve
Bashkia e re ka krijuar
100%
1.5
lehtësira ne pritjen e qytetareve
II. Programi: Sherbimi Mbrojtja ndaj Zjarrit dhe emergjencat civile
Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe asistimin me punonjës të MNZ-së të
Bashkisë në rastet e fatkeqësive natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.
Politika e programit
Politika e këtij programi konsiston në mbështetjen dhe asistimin me punonjës të MNZ-së në
rastet e fatkeqësive të ndryshme natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.
Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 8,413 mijë lekë
ose realizuar në masën 41% .
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Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi: Sherbimi Mbrojtja ndaj Zjarrit dhe emergjencat civile
Art.
Emërtimi
Plan
Fakt
Diferenca
%
Paga
5,851,293
5,267,437
583,856
90
600
Sigurime Shoqërore
1,774,178
1,756,415
17,763
99
601
Mallra dhe shërbime
3,494,508
1,389,688
2,104,820
40
602
të tjera
NënShpenzime Korrente
11,119,979
8,413,540
2,706,439
76
Totali
Kapitale të Trupëzuara
9,260,000
0
9,260,000
0
231
NënShpenzime Kapitale
9,260,000
0
9,260,000
0
Totali
TOTALI
20,379,979
8,413,540
11,966,439
41
Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat
rezultojnë të plotësuara si më poshtë:
Kodi I
programit

10910/04980

Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi
dhe i emergjencave civile
**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Objektivi
1.1

Objektivi
1.2

Parandalimi me masat e
mbrojtjes nga zjarri dhe
shpëtimi, ndërhyrja në shuarjen
e zjarreve, shpëtimi i jetës,
gjësë së gjallë, pronës, mjedisit,
pyjeve dhe kullotave në
aksidente të ndryshme,
fatkeqësi natyrore apo të
shkaktuara nga dora e njeriut.
Bashkia duhet të mbulojë
territorin e saj me shërbimin
zjarrfikës me stacione të
kompletuara me personel,
automjete dhe paisje
zjarrfikëse.

Emertimi i Treguesit te
Performances***/Produktit

%e
Realizimit te
Treguesit te
Performances
/Produktit

Për vitin 2018 nga Sektori.
Inspektimi parandalimit janë
ushtruar kontrolle në në kategori të
ndryshme objektesh e
veprimtarish.Janë lëshuar 21
certifikata të MZSH-së.
-Në cdo rast është ndërhyrë me
profesionalizëm dhe në kohën e
duhur.

88%

-Stacioni i MZSH-së ka mbuluar të
gjithë territorin e bashkisë për cdo
ngjarje.

80%

21

RAPORTI I VLERESIMIT TE TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Objektivi
1.3

Objektivi
1.4

III.

Përmirësimi i infrastrukturës
për mbrojtjen nga zjarri dhe
shpëtimi (automjete, paisje,
uniforma).
Evidentimin e dëmeve dhe në
rastet e fatkeqësive natyrore
apo fatkeqësi të shkaktuara nga
veprimtaria njerëzore dhe
vlerësimi i tyre.

-Gjatë vitit 2018 me të ardhurat e
siguruara nga shërbimi dhe buxheti
i shtetit u bë përmirësimi i
infrastrukturës në stacion dhe
uniforma pune.
-Gjatë vitit 2018 ka pasur zjarre me
dëm dhe në cdo rast është bërë
evidentimi dhe vlerësimi i tyre në
kohë, në bashkëpunim me zyrën e
emergjencave pranë Bashkisë.

100%

Vleresimi i tyre
është bërë në
masën 100%

Programi: Transporti publik

Programi i menaxhimit rrugor, transportit publik synon investime në infrastrukturën rrugore,
përmirësimi i transportit publik dhe implementimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e
territorit. Një nga objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor është drejtimi i zhvillimit të sistemeve të
banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme si dhe rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe sipas rastit,
mbarështimit të sistemeve të tjera territoriale të pandërtueshme.
Politika e programit
Zhvillimi i një qyteti të qëndrueshëm me cilësi të mirë jetese për banorët e tij.
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, i trotuareve dhe
shesheve publike vendore.
Funksionimi i transportit publik urban
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 97,927 mijë lekë ose realizuar në
masën 35 %.
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Transporti publik
Art.
Emërtimi
Paga
600
Sigurime Shoqërore
601
Mallra dhe shërbime të
602
tjera
NënShpenzime Korrente
Totali
Kapitale të
230
Patrupëzuara
Kapitale të Trupëzuara
231
NënShpenzime Kapitale
Totali
TOTALI

Plan
14,656,555
1,447,445
74,025,690

Fakt
13,343,079
1,272,525
6,946,055

Diferenca
1,313,476
174,920
67,079,635

%
91
88
9

90,129,690

21,561,659

68,568,031

24

1,651,590

0

1,651,590

0

190,583,925
192,235,515

76,365,468
76,365,468

114,218,457
115,870,047

40
40

282,365,205

97,927,127

184,438,078

35
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Për vitin 2018, ishin parashikuar këto objektiva, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

Kodi I
programit

04520/04530/04570

*Objektivat e politikës*:

Objektivi
1.1
Objektivi
1.2
IV.

Rehabilitimi i
infrastrukturës në zonat ku
janë parashikuar zhvillime
urbane
Rrugë me cilësi të lartë dhe
zhvillim urban me hapësira
të reja publike

Menaxhimi rrugor dhe
transporti publik
**Treguesit e performancës/Produktet:
% e Realizimit te
Emertimi i Treguesit te
Treguesit te
Performances***/Produ
Performances/Produkti
ktit
t
Gjatë vitit 2018 ka pasur
disa ndërhyrje në rrugët e
70%
qytetit dhe fshatrave
(lagjet)
Rritja e numrit të
investimeve

89%

Programi: Sherbime Publike Vendore

Ky program parashikon pastrimin dhe gjelbërimin e vazhdueshëm të rrugëve kryesore, trotuareve,
mirëmbajtjen e tyre.
Politika e programit
Politika e këtij program konsiston në ofrimin e një shërbimi sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë
komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që ti
mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale.
Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2018, për këtë program, është 24,371mijë
lekë ose realizuar në masën 63%.
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Sherbime Publike Vendore
Art.
Emërtimi
Paga
600
Sigurime Shoqërore
601
Mallra dhe shërbime të tjera
602
NënShpenzime Korrente
Totali
Kapitale të Trupëzuara
231
NënShpenzime Kapitale
Totali
TOTALI

Plan
9,360,000
1,929,520
18,401,492
29,691,012

Fakt
8,105,514
1,206,140
11,058,298
20,369,952

Diferenca
1,254,486
723,380
7,343,194
9,321,060

%
87
63
60
69

8,708,196
8,708,196

4,001,760
4,001,760

4,706,436
4,706,436

46
46

38,399,208

24,371,712

14,027,496

63

Në këtë program është përfshirë edhe shërbimi i pastrimit dhe ai i mirëmbajtjes së varrezave
publike dhe të dëshmorëve.
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Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e objektiva si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara
si:

Kodi I
programit

06260

*Objektivat e politikës*:

Objektivi
1.1

Shtim i elementëve plotësues
të lulishteve (pemë, kosha,
vepra arti)

Objektivi
1.2

Grumbullimin dhe heqjen e
mbetjeve ne pikat e vendqendrimeve te konteniereve
dhe pikave statike cdo dite per
te krijuar ambient sa me te
paster dhe uljen e ndotjes ne
maksimum ne blloqet e
banimit, lagjet, pallatesh,
institucione publike, shkolla
etj.

Objektivi
1.3

Mirëmbajtja e sipërfaqeve të
gjelbëra

Sherbime Publike Vendore
(Pastrim, gjelbërim)
**Treguesit e performancës/Produktet:
%e
Realizimit te
Emertimi i Treguesit te
Treguesit te
Performances***/Produktit
Performanc
es/Produktit
Janë riparuar 104 kosha mbeturinash
dhe janë mbjellë 933 dru dekorativ,
nga këto janë mbjell 101 blire 534
84%
rrënjë dru rrepe 20 manjola 154
geshtenja 104 panja 20 liguster.
Në pastrimin e rrugëve punojnë çdo
ditë, duke fshirë çdo ditë rreth 110
000 m2 rrugë, rrugica, sheshe dhe
tortuare. Largimi cdo dite sipas nje
grafiku te miratuar te mbetjeve urbane
nga vendgrumbullimi i konteniereve
dhe pikave statike.
96%
Janë pastruar/ korrur bare dhe janë
larguar mbeturinat në 111 700 m².
Pervece mirëmbajtjeve të varrezave të
mësiperme nga ana jone u be dhe
mirembajtja e varrezave në qytet dhe
në disa fshatra.
43132 m²

95%

V.
Programi: Administrimi I pyjeve
Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullosor sipas legjislacionit në
fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave, pasuri
kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës
dhe tokës.
Politika e programit
Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimet kryesore për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të
pyjeve dhe kullotave. Politika e këtij programi konsiston në ruajtjen dhe përmirësimin e potencialeve
prodhuese, biodiversitetin, burimet gjenetike dhe regjimin hidrik në interes të brezave të sotëm dhe të
ardhshëm.
Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 7,215mijë lekë ose
realizuar në masën 64%.
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Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Administrimi I Pyjeve
Art.
Emërtimi
Paga
600
Sigurime Shoqërore
601
Mallra dhe shërbime të tjera
602
NënShpenzime Korrente
Totali
Kapitale të Trupëzuara
231
NënShpenzime Kapitale
Totali
TOTALI

Plan
9,426,884
1,737,616
127,310
11,291,810

Fakt
5,547,429
1,634,413
0
7,181,842

Diferenca
3,879,455
103,203
127,310
4,109,968

%
59
94
0
64

33,960
33,960

33,960
33,960

0
0

100
100

11,325,770

7,215,802

4,109,968

64

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat
rezultojnë të plotësuara si më poshtë
04260
Kodi I
Administrimi I pyjeve
programit
**Treguesit e performancës/Produktet:
%e
Realizimit te
Emertimi i Treguesit te
*Objektivat e politikës*:
Treguesit te
Performances***/Produktit
Performances
/Produktit
Në teritorin e Bashkisë Mallakastër
sipërfaqa e fondit pyjor/kullosor është
Administrimi, qeverisja
14 367.98 ha.
dhe mbrojtja e fondit
Deri sot fondi pyjor kullosor është
pyjor dhe kullosor
menaxhuar në mënyrën më të mirë të
Objektivi
kombëtar, mbi bazën e
80%
mundshme, gjatë vitit 2018 janë rritur
1.1
parimit të zhvillimit të
të ardhurat nga vjelja e kontratave të
qëndrueshëm.
reja dhe kontratave ekzistuese si dhe
janë shtuar pyllëzime të reja dhe
sistemime kodrinor/malor.
Vjelja e të ardhurave nga
Janë arkëtuar 100% vlera e kontratave
kontratat për sipërfaqet e
Objektivi
të lidhura për sipërfaqet e dhëna me
100%
dhëna me qera.
1.2
qëra
Objektivi
1.3

Mbarështimi i pyjeve dhe
kullotave

Objektivi
1.4

Krijimi i strukturave për
mbrojtjen e pyjeve dhe
kullotave

Bashkëpunimi me institucione të tjera.
Krijimi i planeve për mbarështimin e
pyjeve dhe kullotave.
Është krijuar struktura për
menaxhimin e pyjeve pranë Bashkisë
Mallakastër

90%

100%

25

RAPORTI I VLERESIMIT TE TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

VI.
Programi: Ujitja dhe Kullimi
Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzojë dhe mirëmbajë infrastrukturën e ujitjes dhe
kullimit të transferuara në pronësi të Bashkisë.
Politika e programit
Ndërtim dhe organizim i sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime
për punime të tilla.
Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 8,699 mijë lekë ose
realizuar në masën 67%.
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi: Ujitja dhe Kullimi
Art.
Emërtimi
Plan
Fakt
Diferenca
%
Paga
679,617
187,836
491,781
28
600
Sigurime Shoqërore
107,383
94,480
12,903
88
601
Mallra dhe shërbime të tjera
2,663,000
2,152,151
510,849
81
602
Nën-Totali
Shpenzime Korrente
3,450,000
2,434,467
1,015,533
71
230
Kapitale të Patrupëzuara
1,148,155
863,636
284,519
75
231
Kapitale të Trupëzuara
8,407,103
5,401,691
3,005,412
64
Nën-Totali
Shpenzime Kapitale
9,555,258
6,265,327
3,289,931
66
TOTALI
13,005,258
8,699,794
4,305,464
67
Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë
të plotësuara si më poshtë
04240
Kodi I
Ujitja dhe kullimi
programit
**Treguesit e performancës/Produktet:
%e
Realizimit te
*Objektivat e politikës*:
Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit
Treguesit te
Performanc
es/Produktit
Gjatë vitit 2018 janë kryer investime në rehabilitimin e
Rehabilitimi dhe
kanaleve ujitëse sekondare të veprave ujitëse. Janë ujitur
Objektivi
rikonstruksioni i
70%
gjithsej 230 ha toka të mbjella me kultura bujqësore.
1.1
veprave ujitëse
Ndërtim Depo Uji për vaditje ambjente të gjelbra
Gjatë vitit 2018 janë kryer investime në rehabilitimin e
rrjetit të kanaleve ujitëse dhe skemat ujitëse në kanalet
Investime në rrjetin e
janë pastruar kanale vaditëse. Rehabilitim I rrjetit ujites
Objektivi
87%
kanaleve ujitëse
rezervuari Corrush,Kutë,KUZ lagja bylis, KUZ
1.2
Belishov,Ndërtim linja e jashtëme ujsjellesi Rajonal
Mallakaster,
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VII.

Programi:Ndriçimi Publik

Ky program ka për qëllim të administrojë, instaloj, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i
ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;
Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.
Politika e programit
Krijimi i kushteve infrastrukturore dhe organizative per nje mirembajtje te vazhduar te sistemit te
ndricimit publik.
Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 7,122mijë lekë ose
realizuar në masën 22%.
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi:Ndriçimi Publik
Art.
Emërtimi
600
Paga
601
Sigurime Shoqërore
602
Mallra dhe shërbime të
tjera
NënShpenzime Korrente
Totali
231
Kapitale të Trupëzuara
NënShpenzime Kapitale
Totali
TOTALI

Plan
3,397,156
650,625
15,726,000

Fakt
3,328,418
615,515
2,230,092

Diferenca
68,738
35,110
13,495,908

%
98
95
14

19,773,781

6,174,025

13,599,756

31

12,920,000
12,920,000

948,000
948,000

11,972,000
11,972,000

7
7

32,693,781

7,122,025

25,571,756
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Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të
plotësuara si më poshtë

Kodi I
programit

06440

Ndriçimi Publik
**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Objektivi
1.1

Rikonstruksion i rrijetit
te ndricimit rrugor,
riparim ditor si rezultat
I demtimeve dhe
defekteve ne linjat
perkatese.

Emertimi i Treguesit te
Performances***/Produktit

%e
Realizimit te
Treguesit te
Performances
/Produktit

Riparimi i rrijetit te ndricimit rrugore i
Qytetit të Ballshit,i Qëndres
Administrative Fratar .Ka mbuluar të
gjitha kërkesat për problemet Elektrike në
të gjitha Njësit Administrative si dhe në
Shkolla, Kopështe, Çerdhe, në të gjithë
teritorin e Bashkisë Mallakastër.

95%
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VIII.

Programi: Zhvillimi i Sportit

Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga
fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.
Organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvillimin dhe administrimin e objekteve.
Politika e Programit
Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet,
nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 40,159 mijë lekë ose realizuar
në masën 70% .
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi:Zhvillimi I sportit
Art.
Emërtimi
Plan
Fakt
Diferenca
Mallra dhe shërbime të tjera
22,605,000
11,535,781
11,069,219
602
Nën-Totali
Shpenzime Korrente
22,605,000
11,535,781
11,069,219
Kapitale të Trupëzuara
34,964,345
28,623,307
6,341,038
231
Nën-Totali
Shpenzime Kapitale
34,964,345
28,623,307
6,341,038
TOTALI
57,569,345
40,159,088
17,410,257

%
51
51
82
82
70

Për vitin 2018, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara
si më poshtë.
Kodi I
Zhvillimi i Sportit
08130
programit

**Treguesit e performancës/Produktet:
Emertimi i Treguesit te
Performances***/Produkt
it

% e Realizimit
te Treguesit te
Performances/
Produktit

Përfundimi i Kompleksit
Multifunksionale SportivoKulturore

Gjatë vitit 2018 përfundoi
ndërtimi dhe ka filluar të
zhvilloje aktivitetet

100%

Shtimi i aktiviteteve atraktive
sportive

Eshtë rritur nr. I projekteve
të Bashkisë në fushën e
sportit: psh. Zhvillimi i
kampionateve kombëtare të
futbollit volejbollit,
basketbollit, etj.

93%

*Objektivat e politikës*:

Objektivi
1.1

Objektivi
1.2
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IX.

Programi:Sherbimet Kulturore

Programi i kulturës do të japë një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore, jo vetëm duke u
mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një
traditë, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative. Ky program do të tentojë
të promovojë vlerat kulturore të Bashkisë Mallakastër.
Politika e Programit
Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale. Gjithashtu ky
program synon dhe shtimin e fondit të materialeve të bibliotekës, zhvillimin e aktiviteteve promovuese
e nxitëse në funksion të shtimit të lexuesve, e kryesisht atyre të rinj, në funksion të promovimit të
kulturës dhe edukimit.
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 2,806 mijë lekë ose realizuar
masën 12% .
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi:Sherbimet Kulturore
Art.
Emërtimi
Plan
Fakt
Diferenca
600
Paga
4,200,000
1,093,620
3,106,380
601
Sigurime Shoqërore
701,400
661,299
40,101
602
Mallra dhe shërbime të tjera
2,550,000
1,051,780
1,498,220
Nën-Totali
Shpenzime Korrente
7,451,400
2,806,699
4,644,701
231
Kapitale të Trupëzuara
15,716,003
0
15,716,003
Nën-Totali
Shpenzime Kapitale
15,716,003
0
15,716,003
TOTALI
23,167,403
2,806,699
20,360,704

në

%
26
94
41
38
0
0
12

Për vitin 2018, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara
si më poshtë.
Kodi I
Sherbimet Kulturore
08220
Programit
**Treguesit e performancës/Produktet:
% e Realizimit
Emertimi i Treguesit te
te Treguesit te
*Objektivat e politikës*:
Performances***/Produkti
Performances/
t
Produktit
Organizimi i konkurseve
kulturore dhe historike per
femijet e shkollave 9Krijimi i projekteve artistike
vjecare.
Objektivi
e kulturore inivative me nje
Organizimi i lojrave
98%
1.1
cilesi te lart bashkekohore.
Olimpike nxenesit e
shkollave te mesme.
Organizimi i koncerteve
sipas festive zyrtare.
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X.

Programi: Sherbimi I kujdesit Social

Bashkia e Mallakastrës ka vendosur fokusin tek ofrimi i shërbimeve të standartizuara dhe cilësore të
kujdesit shoqëror, për të mbuluar nevojat sociale në rritje, të grupeve vulnerabël dhe komunitetit. Ky
mision synon të përmbushet përmes zhvillimit të shërbimeve ekzistuese të kujdesit shoqëror, ndërtimit
të shërbimeve të reja dhe shpërndarjes së tyre sa më pranë qytetarëve, sipas modeleve të praktikave të
mira bashkëkohore. Ky program ka për qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore në përputhje me
standartet, integrimin social të PAK nëpërmjet punës si dhe përmirësimin e statusit social të personave
me aftësi të kufizuara duke zhvilluar potencialin për jetesë të pavarur të tyre.
Politika e programit
Trajtimi i familjeve në nevojë.
Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.
Bashkëpunimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale për financimin e shërbimeve
Zbutja e problemit të varfërisë dhe strehimit për familjet me të ardhura të mesme dhe të ulta.
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 217,521 mijë lekë ose realizuar në
masën 99%.
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi: Sherbimi I kujdesit Social
Art.
Emërtimi
Plan
Fakt
Diferenca
Paga
4,100,000
3,748,808
351,192
600
Sigurime Shoqërore
584,500
563,798
20,702
601
Mallra dhe shërbime të tjera
4,060,000
4,028,819
31,181
602
Transferta
për
Buxh.
Fam
&
210,415,000
209,180,262
1,234,738
606
Individ
NënShpenzime Korrente
219,159,500
217,521,687
1,637,813
Totali
TOTALI
219,159,500
217,521,687
1,637,813

%
91
96
99
99
99
99

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave, të cilat rezultojnë të plotësuara si
më poshtë.
Kodi I
Sherbimi i kujdesit Social
04970/10140
programit
**Treguesit e performancës/Produktet:
%e
Realizimit te
Emertimi i Treguesit te
*Objektivat e politikës*:
Treguesit te
Performances***/Produktit
Performances
/Produktit
Zhvillimi i shërbimeve para
Eshtë përmirësuar cilësia e
Objektivi
shoqërore për edukim dhe
shërbimeve në mbrojtje të
100%
1.1
ndërgjegjësim
fëmijëve
Mbështetje npj përfitimit nga
Mbështetja dhe fuqizimi i
skemat e NE,PAK, mbështetje
Objektivi
99%
familjeve në nevojë
emergjente për nevojat bazë dhe
1.2
material për familjet në nevojë
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XI. Programi :Arsimi parashkollor
Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin
parashkollor, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parashkollor, si dhe duke përdorur
burimet financiare në mënyrë efiçente, efektive dhe ekonomike.
Politika e programit
Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve,
sigurimin e një infrastrukture arsimore bashkëkohore për nxënësit, si dhe sigurimit të ngrohjes në
objektet arsimore.
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 80,312 mijë lekë ose realizuar
në masën 92% .
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi: Arsimi parashkollor
Art.
Emërtimi
Plan
Fakt
Diferenca
%
Paga
63,169,985
62,404,815
765,170
99
600
Sigurime Shoqërore
9,769,644
9,664,582
105,062
99
601
Mallra dhe shërbime të tjera
12,210,000
6,537,249
5,672,751
54
602
Nën-Totali
Shpenzime Korrente
85,149,629
78,606,646
6,542,983
92
Kapitale të Trupëzuara
1,741,746
1,705,746
36,000
98
231
Nën-Totali
Shpenzime Kapitale
1,741,746
1,705,746
36,000
98
TOTALI
86,891,375
80,312,392
6,578,983
92
Shpenzimet për meremetimin e shkollave dhe blerja e ushqimeve zenë peshën më të madhe të
shpenzimeve operative.
Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat
rezultojnë të plotësuara si më poshtë.
Kodi I
programit

09120/09230

Arsimi parashkollor , universitar
**Treguesit e performancës/Produktet:

*Objektivat e politikës*:

Objektivi
1.1

Përmirësimin dhe rritjen e
efektivitetit në cilësinë e
shërbimeve ndaj institucioneve
arsimore si dhe në forcimin e
kontrollit të fondeve të
planifikuara në buxhetin e arsimit

Objektivi
1.2

Ngrohja në objektet arsimore

Objektivi
1.3

Ushqim cilësor

Emertimi i Treguesit te
Performances***/Produktit

% e Realizimit
te Treguesit te
Performances/
Produktit

Ka një përmirësim në cilësinë e
shërbimeve në pastrim, riparimin e
difekteve në sistemin elektrik, hidraulik,
punime me dru, meremete të ndërtesave
dhe rikonstruksion i godinave shkollore

80%

Ngrohja në objektet arsimore është kryer
me dru dhe ngrohës elektrik.
Rritja e cilësisë duke u bazuar në
normativat dhe kaloritë sipas udhëzimeve
të Ministrisë së Shëndetësisë.

90%
80%
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XII.

Programi: Arsimi parauniversitar

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin
parauniversitar si dhe konviktet e arsimit parauniversitar, duke krijuar kushte sa më optimale për
arsimin parauniversitar si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efiçente dhe efektive.
Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 6,254 mijë lekë ose realizuar në
masën 80% .
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:
Programi: Arsimi parauniversitar
Art.
Emërtimi
Paga
600
Sigurime Shoqërore
601
Mallra dhe shërbime të tjera
602
Nën-Totali
Shpenzime Korrente
Kapitale të Trupëzuara
231
Nën-Totali
Shpenzime Kapitale
TOTALI

Plan
5,849,129
1,160,272
800,000
7,809,401
0
0
7,809,401

Fakt
5,326,404
927,815
0
6,254,219
0
0
6,254,219

Diferenca
522,725
232,457
800,000
1,555,182
0
0
1,555,182

%
91
80
0
80
0
0
80

Përgatiti: Grupi i Menaxhimit Strategjik
Konceptoi: Sp. Buxhetit Manjola Sejdinaj

KRYETARI

Agron KAPLLANAJ
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