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Periudha raportimit:  Janar - Dhjetor 2018 

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për 

bashkinë Maliq gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin 

Bashkiak 

 

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet 

kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018 

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Maliq me asistencën e Projektit “Bashki të Forta”. Për më shumë informacion 

në lidhje me të kontaktoni me Zj.Almira Muka në adresën almamuka@rocketmail.com 

NË  KË TË  RAPORT 

Performanca e Buxhetit 2018 

B A S H K I A  M A L I Q  

Volumi 1, dt 31.05.2019 
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TË  DHË NA TË  PË RGJITHSHMË 

2018 

 

Popullsia:   Censusi (2011)     41.757 banorë 

      Rregjistri Civil    64.664 banorë 

Siperfaqja:  656.34 km2 

Dendesia:    Censusi (2011)    64 banorë/km2   

        Rregjistri Civil   99 banorë/km2  

 

Nëndarjet Administrative:  7  

(1) Maliq (2) Libonik (3) Gorë (4) Moglicë (5) 

Vreshtas (6) Pirg (7) Pojan 

EKZEKUTIVI Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Maliq për zgjedhjet vendore të vitit 

2015 ishte 48.323 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 51%. Këshilli bashkiak përbëhet 

nga 31 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI, PR POSH, PSM.  

Kryetari i Bashkisë është Z. Gëzim TOPÇIU. 

departamentet e Bashkisë përfshijnë: finance dhe buxhet; tatim taksa vendore; integrimin europian dhe ndihma e 

huaj; planifikim, kontroll dhe zhvillim territori; bujqësia dhe ushqimi; shërbimet sociale; informim dhe marrëdhënie 

me komunitetin; audit;  

 EKONOMIA Bashkia e Maliqit shtrihet në një nga zonat më pjellore bujqësore të Shqipërisë, më së shumti në një 

ish-kënetë të tharë me shumë mund dhe sakrifica njerëzore në vitet 1950. Qyteti i Maliqit u krijua si një qendër e 

rëndësishme e industrisë ushqimore në rang vendi me disa produkte të rëndësishme si sheqeri, melasa apo niseshteja 

si dhe e industrisë së përpunimit të drurit, por falimentimi i kësaj industrie solli papunësi të lartë në qytet dhe largimin 

e një pjese të konsiderueshme të banorëve. 

Në zonat malore banorët i kanë dhënë prioritet blegtorisë dhe bletarisë ndërsa problematike mbetet prerja masive e 

pyjeve.  
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SITUATA FINANCIARË 

2018 

 

Objektivat e bashkisë Maliq për vitin 2018 

 Zhvillimi qëndrueshëm ekonomiko social si në zonën urbane dhe në atë rurale me synim 

uljen e papunësisë, frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurueshmërisë 

rajonale  

 Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar 

akset rrugore në boshtet kryesore, duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe 

turizmit në zonat malore 

 Mbështetje maksimale në fushën e arsimit, shëndetësisë, kulturës dhe sportit me qëllim 

përmirësimin e vazhdueshëm të tyre 

 Rritja e cilësisë së shërbimeve në të gjitha njësitë administrative me qëllim përmirësimin e 

cilësisë së jetës së qytetarëve atje ku ata banojnë 
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SHËRBIMËT DHË TË ARDHURAT 2018 

2018 

 

 

Burimet e financimit planifikimi 

2018 

 

 Transferta e pakushtëzuar 

(granti); 

 Transferta specifike;  

 Të ardhurat nga burimet e veta; 

 Të ardhura të trashëguara nga vi-

ti 2017; 

 Transfertat e kushtëzuara; 

 

 Planifikimi, 

Menaxhimi dhe 

Administrimi 

 Infrastruktura 

e ujitjes dhe 

kullimit 

 Administrimi i 

Pyjeve 

 Rrjeti i Rrugeve 

Nacionale 

 Menaxhimi i 

Transportit 

Rrugor 

 Shpenzime te 

tjera 

 Strehimi dhe 

Urbanistika 

 Programe 

Zhvillimi 

 Sherbimet 

Publike 

 Sherbimet 

Publike Vendore 

 Ujesjelles 

Kanalizime 

Vendore 

Shërbimet kryesore të ofruara dhe 

Shpenzimet e realizuara për vitin 

2018 = 1.112.322 mijë lekë   
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TË ARDHURAT 2018 

2018 

 

Burimi: Bashkia Maliq, FPT 2019-2021 

Burimi: Bashkia Maliq, FPT 2019-2021 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

Bashkia Maliq i kushton vëmendje 

gjithnjë e më shumë në rritje në 

shërbimeve sociale, publike dhe 

Arsimit bazë dhe parashkollor.  

Programet buxhetore më të 

financuara gjatë vitit 2018, që 

përbëjnë rreth 71% të buxhetit janë: 

A. Përkujdesi Social 

B. Planifikim, Menaxhim, Administrim 

C. Shërbimet publike 

D. Arsimin (parashkollor dhe atë 

Programi me realizimin më të lartë ëshë “Pwrkujdesi Social”, 

“Shwrbime Publike”, kurse “Emergjencat” ka realizimin më të ulët 
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SHPËNZIMËT 

2018 

 

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale përbëjnë 31% të totalit të shpenzi-

meve kurse ato operative 69%. Në grafik paraqitet përqindja e realizimit ndaj planifikimit, 

ndërsa tabela me poshtë liston investimet më të rëndësishme të bashkisë. 
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TRËGUËSIT Ë PËRFORMANCËS  

2018 

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore 

Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve 

buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së 

transparencës së vendimarrjes bashkiake.  

 

Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe 

pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me 

publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët. 

 

Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar 

komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare, 

por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më 

poshtë nëpërmjet treguesve të performancës sipas programeve. 
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PROGRAM  

2018 

Planifikim, menaxhim dhe administrim  

 

OBJEKTIVA 
TREGUES PERFORMANCE 

TP 1. Numri total 

ditëve të trajnimeve 

për person në vit 

TP 2. Numri i punonjësve 

me status të nëpunësit 

civil kundrejt numrit to-

Realizimi i shpenzimeve : 

73% e vlerës së parashi-

kuar (183.102 mijë lekë, 

16% e buxhetit 
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PROGRAMI 

2018 

Menaxhimi rrugor—rruge  rurale  

 

TREGUES PERFORMANCE: 

TP1. M2 rrugë e trotuare të 

mirëmbajtura gjatë vitit 

TP2. M2 rrugë rehabili-tuara 

në vit në / me M2 në total 

(rritja vjetore në %) 

TP3. Lekë të shpenzuara për 1 

km rrugë (kosto operative dhe 

mirëmbajtje) 

Objektivi i programit  
 
Ndërtimi dhe mirëmbajtja 
e infrastrukturës rrugore 

rurale  me qëllim 
lehtësimin e trafikut të 
mjeteve dhe lëvizjen e 
lirshme të qytetarëve 

Realizimi i shpenzimeve :  

66% e vlerës së parashikuar 

(87.791 mijë lekë 8% e  

buxhetit)  
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PROGRAMI 

2018 

Zhvillimi i sporteve  dhe kultura 

TREGUES PERFORMANCE: 

TP1. Metra katror të hapë-sirave të gjelbërta 

për banor  

TP2  Sipërfaqe ambjente sportive e argëtuese 

m2 / për frymë  

TP3. Shtimi i sipërfaqeve dhe ambjenteve spor

-tive dhe argëtim në % 

 

Objektivi i programit  
 

 Mbrojtja dhe promovimi i 
vlerave të trashëgimisë 

kulturore 
 Rritja e larmisë së jetës 

kulturore nëpërmjet 
organizimit të eventeve 

artistike 
 Mbrojtja dhe promovimi i 

bibliotekave publike 
 Mbështetja e eventeve 

sportive nëpërmjet 
mbështetjes së 

infrastrukturës dhe klubeve 
sportive 

Realizimi i shpenzimeve :  

84% e vlerës së parashikuar 

(15.737 mijë lekë 1% e bux-

hetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi bazë dhe parashkollor 

Objektiva 

 

Përmirësimi i infrastrukturës 

Dyfishimi i investimeve kundrejt 

vitit 2017 

 

TREGUES PERFORMANCE  

TP1. Numri i fëmijëve të 

regjistruar  që ndje-kin 

kopeshtin (grup-mosha 3-6 

vjeç) 

TP2.  Numri mesatar i fëmijëve 

për mësues /edukator në para-

shkollë  

TP3. Kapaciteti maksimal i 

akomodimit Numri i shtretërve 

(-Kopështe  dhe Çerdhe) 

 

Realizimi i shpenzimeve :  

91% e vlerës së parashikuar 

(122.336 mijë lekë 11% e bux-

hetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Arsimi parauniversitar 

Objektiva 

 

Rritja e tërheqjes së nxënësve që 

mbarojnë arsimin bazë në arsimin e 

mesëm 

TREGUES PERFORMANCE  

TP1. Përqindja e nxënësve 

që mbarojnë arsimin bazë 

ndjekin arsimin e mesëm 

TP2.  Numri mesatar i 

nxënësve në klasë  

TP3. Raporti shkollave të 

rikonstruktura/ shkollat 

gjithsej 

 

Realizimi i shpenzimeve :  

66% e vlerës së parashikuar 

(8.858 mijë lekë 1% e bux-

hetit)  
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PROGRAMI  
Publication Date 

Mbrojtja nga zjarri dhe emergjencat civile 

Objektiva 

 

Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj 

qytetarëve  

TREGUES PERFORMANCE  

TP1. Koha mesatare e reagimit pas 

rapor-timeve të zjarrit  

TP2. Numri i rasteve të ndërhyrjeve 

të luftës dhe shpëtimeve nga zjarri  

TP3. Numri i inspekti-meve lidhur me 

rreziqet e zjarrit  

TP4. Numri zjarrfikës-ve kundrejt nr. 

total të banorëve 

Realizimi i shpenzimeve :  

40% e vlerës së parashikuar 

(7.153 mijë lekë 1% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
Publication Date 

Ujitja dhe kullimi 

Objektiva 

 

Menaxhimi i sistemit vaditës dhe 

kullues 

TREGUES PERFORMANCE  

TP1. % e sistemit të 

kanaleve kulluese të 

pastruara në vit 

 

TP2. % e sistemit të 

kanaleve vaditëse të 

pastruara në vit 

 

Realizimi i shpenzimeve :  

57% e vlerës së parashikuar 

(40.579 mijë lekë 4% e bux-

hetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Uji i pijshëm dhe kanalizimet 

Objektiva 

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit 
të ujit të pijshëm 

Përmirësimi i menaxhimit të ujërave 
të përdorura (zeza dhe bardha) / 

TREGUES PERFORMANCE  

TP1. Popullsia e mbuluar me shërbimin e 

ujit të pijshëm dhe kanalizime në % 

TP2. Norma e arkëtimit të tarifave në 

% 

TP3. Norma e mbulimit të kostove të 

shërbimit nga të ardhurat e realizuara 

nga tarifa e shërbimit në % 

TP4. Kohëzgjatja e 

ofrimit të ujit të 

pijshëm në 24 orë 

 

Realizimi i shpenzimeve :  

30% e vlerës së parashikuar 

(29.507 mijë lekë 3% e bux-

hetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Shërbime Publike Vendore 

Objektiva 

 

Shkurtimi i kohës në ofrimin e  

TREGUES PERFORMANCE  

Kryerja e shërbimeve të pastrimit 

dhe largimit të mbetjeve urbane në 

6 njësi administrative 

Mirëmbajtja e sipërfaqeve të 

gjelbëra, trotuareve, varrezave në 

të gjithë territorin e bashkisë 

Mirëmbajtjen e institucioneve 

arsimore dhe administrative në 75 

shkolla dhe kopshte për të krijuar 

Realizimi i shpenzimeve :  

74% e vlerës së parashi-

kuar (80.155 mijë lekë 

7% e buxhetit)  
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PROGRAMI  
2018 

Pyje dhe kullota  

TREGUES PERFORMANCE  

 

TP 1. Hartimi i planit të 

menaxhimit të pyjeve 

TP  2. Rritja e sipërfaqes pyjore 

dhe kullosore të inventarizuar 

 

Bashkia ka rritur sipërfaqen e 

inventarizua kundrejt vitit 2017 

Realizimi i shpenzimeve :  

99% e vlerës së parashikuar 

(11.940 mijë lekë 1% e bux-

hetit)  


