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Shkëputur nga “Manuali për Kryetarët e Bashkive

Në këtë Numër do të
lexoni:

Udhëheqja….

Material shkëputur nga “ Manuali për

Këshilla Praktike për Kryetarët e rinj
•

•
•
•
•

Dëgjoni. Dëgjoni çdo njeri – Kryetari duhet të dëgjojë deri
sa t’i dhembin veshët. Pas gjashtë muajve në detyrë, kryetari
duhet të ketë një tablo të plotë të aspekteve të shumanshme
të Qeverisjes vendore dhe rolit të saj;
Mbani një bllok shënimesh – gjashtë muajt e parë dhe
shkruani gjithçka në të
Mos kini frikë të thoni - “nuk e di”
Mos jepni premtime që nuk mund ti mbani – shumë
veprime të kryetarit kërkojnë miratimin e Këshillit.
Puna është shumë komplekse – përpiquni të përqëndroheni në çështjet kyçe.

Mësoni nga të tjerët:
• Takohuni me secilin prej drejtorëve ose sektorëve të
veçantë për të mësuar gjithçka mundeni. Kaloni kohë me ish-kryetarin, nëse kjo është e
mundur.
• Kërkoni ndihmë kur ju duhet;
• Mos u stepni nga bashkitë më të mëdha; ato janë përballur ose përballen me të njëjtat probleme që
mund të hasni edhe Ju, ndërkohë që, nga ana tjetër ato mund t’ju ofrojnë përvojë ose burime njerëzore.
• Kërkoni mendime dhe dëgjojini ato; Kaloni një pjesë të madhe të kohës tuaj duke biseduar me individë që kanë mendime të ndryshme nga tuajat. Dëgjoni, mos debatoni dhe mos
kundërshtoni. Më pas, rishikoni qëndrimin tuaj;
• Mos shpikni rrotën; dikur, dikush tjetër e ka bërë para jush. Kërkoni informacion nga Shoqata e Bashkive, përfitoni nga seminaret, konferencat dhe trajnimet që organizohen. Shihni
informacione dhe modele të qeverisjes vendore të vendeve të tjera.
• Përkushtojuni idealeve më të larta të ndershmërisë dhe integritetit; Në të gjitha marrëdheniet publike dhe personale, në mënyrë që ta meritoni respektin dhe besimin e të zgjedhurve vendorë, zyrtarëve të tjerë, nëpunësve dhe publikut.
Vijon në faqen 2

Kryetarët e Bashkive”
Procesi i Advokim Lobimit mbi “Strategjinë
Kombëtare të Mbetjeve”
Projekti ““Përfshirja e Votës së Grave për
Zhvillimin Demokratik”
Pjesëmarrja e qytetarëve në punën me
buxhetin vendor
Informacion për “Task Force për Eficiencën
e Energjisë”
Një vizion për qytetet e reja dhe të
qëndrueshme
Konferenca e II – të “Të bashkuar nga
Mesdheu”
Informacion mbi hartimin e libri i buxhetit
për Këshillin Bashkiak
Vendimet e Këshillit të Bashkive dhe
Rajoneve të Evropës (CemR)
Informacione shkurt nga Ballkani
Informacion mbi aktet normative të
miratuara
Fjala e hapjes ne takimin me donatorët për
Strategjinë e Sektorit të Ujit

A e dini se:
... Në zgjedhjet lokale më 8 Maj 2011 në listat e votuesve gjendeshin 3,165,054 persona gati 235.771 votues më shumë se në zgjedhjet
lokale të vitit 2007 ose 8 % më shumë.
... bashkia e Kukësit kishte % më të lartë me 14 % më shumë votues krahasuar me 2007
... bashkia e Leskovikut kishte numrin më të vogël të votuesve me 2132 votues
... Komuna Arren në Qarkun e Kukësit kishte numrin më të vogël 377 votues.
... Në zgjedhjet lokale më 8 Maj 2011 Numri i votuesve në bashki ishte 1.710.969 votues, dhe në komuna 1.475.600 votues, nga e cila del
që mbi 53% e shqiptarëve përfshihen në territorin administrativ të bashkive.
... Në zgjedhjet e Majit 2011 votuan afërsisht 300.000 votues më shumë së në vitin 2007, nga të cilët:
... Vetëm në tre bashki që janë Tirana, Kamza dhe Durrësi morrën pjesë mbi 100.000 qytetarë me shumë se në vitin 2007
... Në zgjedhjet e Majin 2011 votuan 50.9 % e zgjedhësve krahasuar me 45 % në vitin 2007.
Shprehje të shkëputura nga libri “ Sarkozi Pranvera e Francës”
Ish_kryetari I Bashkisë Nëilit, sot President i Francës
“Në qoftë se nuk do atë që duan njerëzit, nuk i kupton ata”
“Ai që do t’ja arrijë një qëllimi, këtë mund ta bëjë vetëm me vullnet dhe besim tek vetja”
“ Për të arritur atë që do, duhet një strategji e të armatosesh me guxim”
“ Ditën që do të ndihesh i bezdisur nga pritja e njerëzve, duhet të ndryshosh zanat”
“Të dish të bësh një kompromis, do të thotë të jesh i guximshëm e i dobishëm për vendin tënd”
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Shkëputur nga “ Manual Për Kryetarët e Bashkive”

Aftësitë / Kompetencat kryesore
Roli i udhëheqësit

Kryetari dhe zyrtari I zgjedhur I rangut më të lartë në administratën e njësisë së qeverisjes vendore dhe si I tillë pritet të udhëheqë në
mënyrë të tillë që gjerat të lëvizin në drejtimin e duhur. Kjo kërkon intuitë për vizion dhe aftësinë për t’i orientuar të tjerët drejt këtij vizioni.
Kryetarët e suksesshëm nuk e shohin veten thjesht si drejtues politikash, por edhe si organizatorë të një pune efektive në grup.
Kryetarët kanë në ngarkim një tërësi përgjegjësish afatgjata që nuk I ndajnë me askënd. Kryetari nuk mendohet të jetë vetëm udhëheqës komuniteti, por dhe drejtues politik.
Shumë prej sfidave me të cilat kryetarit do t’i duhet të përballet gjatë mandatit të vet kanë lidhje me veprimtarinë e administrimit
të qeverisjes bashkiake. Këto veprimtari të përditshme duhet të jenë në funksion të interesave kryesore të qytetarëve dhe ndodh
shpesh që me zgjidhjen e problemeve të vogla, ato më të ndërlikuarat trajtohen me lehtësi.
Sidoqoftë, Kryetari duhet të gjejë kohë për tu marrë me ceshtjet politike dhe me disa nga interest e ardhshme afatgjata. Kryetari
duhet të bëjë përpjekje për ta shndëerruar njësitë Vendore në një vend më të mirë për të jetuar, jo vetëm në të tashmen , por
edhe në të ardhmen.
Nëse kryetari largohet nga komuniteti duke lënë pas gjëra që mbartin vlerë në kohë , të paktën , ai do të marrë me vete kënaqësinë e një pune të kryer mirë. Të vihesh në shërbimin e komunitetit është shpërblimi dhe përfitimi më i madh.

Procesi i Advokim Lobimit mbi
“Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve”
Në lidhje me hapat e mëtejshme të Procesit të Advokim Lobimit që SHBSH
dhe SHKSH ndërmorrën mbi “ Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve”, mbas
përfundimit të fazës së aktiviteteve, të dyja Shoqatat hartuan një Dokument të
Përbashkët Politikash, e cila i’u dërgua në mënyrë zyrtare Ministrit të MMPAU.
Në përgjigje të shkresës sonë, për vënien në dijeni të këtij procesi të ndërrmarrë nga DLDP, SHBSH dhe SHKSH, Z. Sokol Olldashi Ministër i MPPT,
dërgoi në datë 17.05.2011 përgjigjen e shkresës sonë, e cila shprehë gatishmërinë e MPPT për bashkëpunimin me Shoqatat, në zgjidhjen e të gjitha
problemeve që mbulohen nga ky Institucion, dhe me konkretisht nga Drejtoria e Përgjithëshme e Politikave Për Ujësjellës Kanalizime dhe Drejtoria e
Politikave të Mbetjeve të Ngurta.
SHBSH, mendon se ky është një hap shumë i mire në arritjen e përmbushjes
së qëllimit të këtij procesi, për të gjithë impaktin e duhur dhe vizibilitetin e
nevojshme që ky proces kërkon të arrijë.
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Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

me mbështetjen e UN WOMEN është duke zbatuar që prej
muajit Prill 2011 projektin 4-mujor: “Përfshirja e Votës së Grave
për Zhvillimin Demokratik”.
Objektivi kryesor i këtij projekti është:
“Të monitorohet pjesëmarrja e grave dhe e grave komisionere ditën e zgjedhjeve dhe të
adovokohet me partitë politike mbi zbatimin e kuotës sipas Kodit Elektoral dhe Ligjit të
Barazisë Gjinore”.

Për të arritur objektivin e mësipërm Shoqata e Bashkive ka zbatuar deri tani një
sërë aktivitetesh, si vijon:
•
Në datën 23 prill 2011 është organizuar një trajnim një ditor me student të komunave Mollaj, Drenovë
dhe Bulgarec në lidhje me cështjet
kryesore të organizimit të fushatës
derë më derë, si të lobojnë dhe të
advokojnë për cështjet gjinore, për
mbështetjen dhe për përkrahjen e
rolit të gruas në komunitet.
•
Gjatë muajve Prill-Maj është organizuar fushata derë më derë
në komunitet duke shpërndarë
fletëpalosje dhe duke vendosur
postera në ambjentet e komunave
me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit
në komunitet për rolin e gruas si
kandidate dhe si votuese, inkurajimi në komunitet për rëndësinë e
votës vetjake dhe parandalimi i
votimit familjar.
•
Në datën 30 prill 2011 përfaqësues
të partive politike, kandidatë për

•

këshilltarë komune, përfaqësues
të stafit të komunës, studentë
etj, morën pjesë në takimin e organizuar për të paraqitur rezultatet e vlerësimit të komunitetit për
qeverisje të përgatitura nga OJFtë lokale. Qëllimi i takimit ishtë që
pjesëmarrësit të njiheshin me këto
rezultate dhe t’i bënin pjesë të programit elektoral të kandidatëve të
qeverive vendore. Gjithashtu në
këtë takim u lobua dhe u advokua
me përfaqësues të partive politike si
dhe përfaqësues të OJF-ve, për rolin e gruas në komunitet dhe për të
rritur nga ana e tyre angazhimin për
të patur më shumë barazi gjinore.
Në datën 8 Maj 2011- 8 vëzhgues afat-shkurtër dhe 2 vëzhgues afat-gjatë morën pjesë në
monitorimin e zgjedhjeve vendore.
Synimi kryesor i këtij monitormi
ishte pjesëmarrja e gruas në votim,
sa e informuar ishte ajo në lidhje
me kandidatët, si e kishte marrë

këtë informacion, si ishte situata e
votimit familjar në këto zona etj.
•
Në muajt Prill-Maj po monitorohet
media lokale dhe gazetat për të
parë se sa informacion kanë dhënë në lidhje me cështjet gjinore,
votimin familjar dhe cdo informacion tjetër i vlefshëm për këtë
temë. Informacioni i mbledhur do
të ndihmojë për të vlerësuar më
mirë rëndësinë e dhënë nga media cështjeve gjinore. Si dhe për të
nxjerrë konluzione se cfarë duhet
përmirësuar.
Përfituesit kryesorë në zbatim të këtij
projekti janë:
Burra dhe gra pjesëtarë të partive politike, forumet e grave, OJF-të dhe ekspertë, liderë politikë, media dhe shoqëria civile, stafi i komunës, studentë, etj.
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Pjesëmarrja e qytetarëve në punën me buxhetin vendor
Buxheti është programi financiar i

sigurohen si rezultat i kontributit të

ratizimit të jetës së vendit dhe të

veprimtarisë së organeve të qever-

vetë qytetarëve apo të dhëna në in-

ushtrimit të funksioneve nga ana e in-

isjes vendore për plotesimin e fun-

teres dhe për shërbime në dobi të

stitucioneve, bazuar në pjesëmarrjen

sioneve dhe kompetencave. Kjo do

tyre. Këshilli i bashkisë apo komu-

e qytetarëve në qeverisje. Në këte

të thotë që në buxhet kërkohet të

nës, padyshim, është organi për-

kuadër dhe, në veçanti për buxhetin,

pasqyrohen të ardhurat dhe shpen-

faqesues i komunitetit vendor dhe,

dispozitat janë mjaft të qarta dhe de-

zimet publike të bashkise apo komu-

për këte arsye, atij i është dhënë me

tyruese. Përmendim në veçanti:

nës për një periudhë të caktuar kohe

ligj e drejta ekskluzive për miratimin

•

(një apo disa vjeçare) në plotësim të

e buxhetit dhe ushtrimin e kontrollit

31.07.2000:

politikave zhvilluese të mirtuara në

për zbatimin e tij por, pjesëmarrja e

dhe funksionimin e qeverisjes

njësinë vendore. Në buxhetin e një-

qytetarëve në këte proces shumë të

vendore”, në Kreun e V “Financat

sisë vendore materializohet punët

rendësishëm dhe bazal për jeten në

e njësive të qeverisjes vendore”,

që do të kryhen në jeten publike në

komunitet, përbën vërtetësinë më të

në nenin 19, thuhet shprehimisht:

shërbim të qytetarëve, me orientimin

madhe të shprehjes së vullnetit të ko-

kryesor plotësimin e kërkesave te ko-

munitetit për punët më të dobishme

“6. Buxheti i njësisë së qeverisjes

munitetit.

që kërkohet të realizohen me fon-

vendore synon:

det publike, pavarsisht nga vijnë ato,

•

ligjin

nr.8652,
“Për

datë

organizimin

dhënien e informacionit të nevo-

Në kushtet e sistemit demokratik të

drejtpërdrejtë nga të ardhurat e veta

jshëm që u mundëson qytetarëve

drejtimit të jetës publike, nuk mund të

të njësisë vendore apo nga ato të

pjesëmarrjen në vendimmarrje

mos shtrohet pyetja nëse punët që

pushtetit qëndror nga njëra anë por

në lidhje me funksionet dhe

po kryhen në një njësi a janë ato për

edhe nga donacione të tjera apo kre-

kompetencat e ushtruara nga

të cilat është pritshmëria më e madhe

di të marra. Prandaj qytetarët duhet

njësia e qeverisjes vendore.”

nga komuniteti? Nëse fondet publike

të jenë në rol shumë aktiv si gjatë har-

Në vijim, në konkretizim të plotësimit

të njësisë vendore do të shpenzo-

timit të buxhetit ashtu edhe në pro-

të kësaj detyre, duke trajtuar prob-

hen në drejtimet më të dëshëruara

ces të zbatimit, si një tregues shumë

lemet në lidhje me funksionimin e

nga qytetarët dhe me efektivitetin më

domethënës në demokratizimin e

organeve të qeverisjes vendore, në

të mirë të mundshëm ? Përgjigja e

vendit dhe i domosdoshëm për të

nenin 35 të ligjit të mësipërm thuhet:

këtyre pyetjeve dhe, e të tjerave që

vlerësuar efektivitetin dhe efiçiencën

•

mund të bëhen në këte drejtim lidhet

në përdorimin e fondeve publike që

përpara shqyrtimit dhe miratimit

vetëm me faktin nëse është siguruar

disponohen.

të akteve zhvillon seancë këshil-

pjesëmarrja e qytetarëve gjatë har-

•

Pjesëmarrja e qytetarëve është

limi me bashkësinë. Seancat e

një detyrim ligjor që nuk mund të

këshillimit janë të detyrueshme

neglizhohet në asnjë rast.

për rastet e parashikuara në

timit dhe zbatimit të buxhetit

Këshilli i komunës ose bashkisë,

nenin 32 shkronjat “dh”, “e”, “f”

Fondet publike që përfshihen në bux-

4

Në

dhe “k” të këtij ligji”.

hetin e njësisë vendore janë “prone”

Në tërësinë e ligjeve, duke filluar

e të gjithë banorëve të komunitetit

nga Kushtetuta e Republikës së Sh-

Sqarojmë këtu se pika “dh” përcak-

pasi përbëhen nga të ardhura që

qipërisë, mbizotëron fryma e demok-

ton një nga kompetencat dhe detyrat
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e këshillit: “miratimin e buxhetit dhe

•

Vlerësimi, miratimi dhe realizimi i

komunitetit për realizimin sa më

burimeve të financimit, me sens

mirë të tyre por edhe besimin tek

datë

rritjen e pandërprerë të tyre. Këtu

përdorimi efiçient dhe me efektiv-

26.6.2008, “Për menaxhinin e

kemi parasysh sidomos përcak-

itet të fondeve të njësisë vendore.

sistemit buxhetor në Republiken

timin e bazës së taksapaguesve

e Shqipërisë” neni 4: “Parimet

dhe nivelit të taksave vendore;

tatit të kontrollit mbi zbatimin e

e funksionimit të sistemit bux-

sigurimin e të ardhurave nga

buxhetit për fondet në tërësi apo

hetor” thuhet shprehimisht:

burimet e mundshme vendore

edhe për programe dhe projekte

dhe sidomos nepërmjet për-

të caktuara, sidomos për ato të

Transparenca është parimi, që sigu-

dorimit me sa më shumë efek-

cilat ka interes më të veçantë

ron për Kuvendin, këshillat e njësive

tivitet të pronave publike; mira-

nga komuniteti.

të qeverisjes vendore dhe publi-

timin e rasteve të huammarrjes,

kun e gjerë të dhëna lehtësisht të

destinacionin e përdorimit dhe

timin dhe zbatimin e buxhetit,

disponueshme, të shpejta, të kup-

kushtet e saj, si dhe për për-

nga ana e organeve të qeverisjes

tueshme e të krahasueshme, në

dorimin

e donacioneve apo

vendore kërkohet të jetë kon-

nivel ndërkombëtar, integriteti i të cilit

kontributeve të tjera sidomos në

struktive dhe sa më e dobishme,

mund të verifikohet në mënyrë të pa-

kuadër të Partneritetit Publik Pri-

larg cdo formaliteti. Ajo nuk

varur, në lidhje me:

vat (PPP).

është qëllim në vetvehte por në

Vlerësimi për sektorët prioritar

interes të një buxheti sa më real-

dhe

në planifikimin e fondeve për

ist dhe sa më të dobishëm për

përgjegjësitë e njësive të qever-

vitin buxhetor të dhënë. Pjesë-

komunitetin.

isjes së përgjithshme;

marrja e qytetarëve do të krijojë

produktet për objektivat dhe qël-

garanci për përshirjen në bux-

Në ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000

limet e politikës;

het dhe mbështetjen financiare

“Për organizimin dhe funksionimin

c)

procesin e përgatitjes së buxhetit;

të atyre sektorëve që nga ko-

e qeverisjes vendore”, në nenin 35,

ç)

parashikimin

muniteti vlerësohen si më të do-

pika 2, thuhet shprehimisht:

ndryshimet përkatëse.”
•

a)

Në

nr.

9936,

funksionet, mënyrën e organizimit,

b)

ligjin

veprimtaritë,

rolet

•

makroekonomik

•

•

Përmirësimi i mënyrës dhe rezul-

Pjesëmarrja e qytetarëve në har-

dhe fiskal;

mosdoshme për vitin buxhetor

pasqyrat financiare.

planifikues.

“Këshillimi me bashkësinë, në çdo

Përcaktimi sa më konkret i pro-

rast, bëhet sipas mënyrës së përcak-

Nepërmjet pjesëmarrjes së qytetarëve

grameve dhe projekteve që do të

tuar në rregulloren e këshillit, duke

synohet të arrihen nivele sa më të

realizohen. Edhe në rastin më të

përdorur një nga format e nevojshme

larta të treguesëve, sidomos në

mirë, kur janë miratuar programe

si takimet e hapura me banorët,

shtimin e të ardhurave, në përdorimin

afatgjatë zhvillimi, seleksionimi i

takime me specialistët, me institu-

e fondeve publike etj, pra tregues

programeve dhe projekteve për

cione të interesuara, dhe organizata

sa më të lartë si gjatë hartimit ashtu

t’u realizuar në vitin e dhënë bux-

joqeveritare ose nepërmjet marrjes

edhe gjatë zbatimit të buxhetit të një-

hetor, në këshillim me komunite-

së nismave për organizimin e referen-

sisë vendore. Për këte pjesëmarrja

tin, përbën një demokratizim real

dumeve vendore.”

e qytetarëve lipset të përqendrohet

të drejtimit të jetës komunitare,

sidomos për probleme të tilla si:

rrit dukshëm ndjeshmërinë e

d)

•

Përgatiti: Z. Zyher BECI
Ekspert i Pushtetit Lokal
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Informacion për “Task Force për Eficiencën e Energjisë”
Shoqata e Bashkive te Shqipërisë (SHBSH), morri pjesë në seminarin e rradhës
me grupin e Task Force dhe Manaxherët Lokalë për “Task Force për Efiçiencën
e Energjisë” e organizuar nga rrjeti i Shoqatave të Evropën Jug-Lindore NALAS
në Shkup, Maqedoni në datat 12-13 Maj 2011.
Takimi u fokusua në Task Force për Efiçiencën e Energjisë për projekte në të
ardhmen dhe aktivitete në lidhje me strukturat mbështetëse për paktin e Kryetarëve të Bashkive dhe do të përfshijnë rishikimin dhe përditësimin e Planit të
Veprimit të Task Force. Në takim u diskutuan dhe përditësimet që janë bërë nga Sekretariati i NALAS për Zhvillimiet që kanë
ndodhur dhe aktivitetet më aktuale. U prezantua një përmbledhje e muajve të parë të Task Force për Efiçiencën e Energjisë,
aktivitetet e Planeve të Veprimit dhe një ndërrmarje për planin operativ në të ardhmen.
Në këtë takim një Prezantim bëri dhe Znj. Clare Romanik UNDP për projekt-idenë “Think Globally Develop Locally” e cila ka si
qëllim të krijojë lidership në çështjet e ndryshimit të klimës në nivel kombëtar, vendor dhe në nivel komuniteti, te ndërtojë kapacitete dhe partneritete për Qeverisjen vendore dhe komunitetet të ndërmarrin Aksionin e duhur me mbështetjen nga Qeverisja
qëndrore e tyre.

Një vizion për qytetet e reja dhe të qëndrueshme
Banka Botërore në partneritet me
qeverinë Austriake ka planifikuar të
nisë një program për zhvillimin e kapaciteteve për Forcimin e Qeverisjes Lokale
në Evropën Jug-Lindore . Programi filloi
me Simpoziumin “Inovacioni dhe Qëndrueshmëria Qyteteteve Globale” më
25-27 maj, 2011 në Vjenë. Takimi theksoi përvojat globale mbi politikat urbane
dhe rregullat për planifikimin e integruar,
financat bashkiake, dhe qeverisjen urbane.
Projeksioni mbi të ardhmen
Ndërkohë që qytetet në mbarë botën
vazhdojnë të rriten shpejt, qytetet në Shqipëri, Bosnje dhe Herzegovinë, Kroaci,
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, dhe Serbi
kanë arritur normat e larta të urbanizimit.
Megjithatë, qytetet në këto vende ende
nuk ofrojnë cilësi të mirë të jetës për
qytetarët e tyre. Kjo ndodh për shkak
se ata janë ende duke luftuar për të
kapërcyer sfidat nga dy dekadat e fundit të tranzicionit, kur ato kaluan direkt
nga një ekonomi e centralizuar në një
ekonomi të bazuar në tregun e lirë. Qeveritë lokale, në vitet e fundit kanë mar-
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rë përgjegjësi më të mëdha si rezultat
i tranzicionit, dhe përballen me shumë
sfida.
“Ka patur shumë ndryshime urbane për
t’u trajtuar,” vuri në dukje z.Kadri Gega,
ekspert lokal i SHBSH. “Ne kemi lëvizur
nga një migrim rreptësisht i kontrolluar
në një lëvizje të lirë të popullsisë.Kemi
patur sfida të jashtëzakonshme për
politikëbërësit dhe praktikuesit, veçanërisht në qytetet sekondare të cilat
ishin të papërgatitur për t’u menaxhuar
në mënyrë adekuate në këto rrethana
të reja”.
Pranimi në Bashkimin Evropian
Përveç sfidave në lidhje me tranzicionin, vendet e Evropës Jug-Lindore
janë gjithashtu duke u përpjekur për
të përmbushur standardet e performancës që lidhen me kërkesat e
Bashkimit Evropian të para-antarsimit. U vu theksi mbi zhvillimin e
kapaciteteve në lidhje me procesin e
anëtarësimit në Bashkimin Evropian,
në veçanti në ofrimin e shërbimeve
komunale, të tilla si furnizimi me ujë,

kanalizimet dhe menaxhimi i mbeturinave të ngurta, ku bashkitë janë
nën presion të veçantë për të arritur
standarte me të larta mjedisore.
Nevojat në rritje për të mësuar dhe
për të ndërtuar kapacitete
Bashkitë dhe kompanitë e shërbimeve
publike në qytetet e Evropës Juglindore janë të etur për të futur zgjidhje të
reja dhe të mësojnë nga përvojat përkatëse gjetkë. Ata iu drejtuan Bankës
Botërore dhe qeverisë Austriake për
t’u mbështetur për trajnimin e tyre dhe
për ndërtimin e kapaciteteve. “Zhvillimi
ynë i kapaciteteve duhet të përfshijë
edukimin e përfaqësuesve të zgjedhur
në qeverisjen lokale, si dhe personelin e bashkive në përgjithësi në fusha të
ndryshme,” tha Drejtori i Shoqatës së
Bashkive të Shqipërisë. “Ne duhet të
mësojmë nga praktikat më të mira të
vendeve të ndryshme, nga ato projekte
që kanë qenë të suksesshme dhe me
ndikim afat-gjatë “ Për më tepër mund
t’i referoheni:
World Bank Institute; http://wbi.worldbank.org/wbi
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Konferenca e II – të “Të bashkuar nga Mesdheu”
Pjesëmarrësit në Konferencën e II – të

Bashkimi Europian, duhet të konsid-

përket agrikulturës dhe luftës kundër

të Palermos “ Të bashkuar nga Mes-

erojë analizimin e pikturës gjeopolitike

keq ushqyerjes;

dheu” Roli i territoreve për një model

të rajonit dhe duhet të angazhohet për

Analizimin me interes të dinamikave

mesdhetar të jetës dhe zhvillimit si një

të bërë një përpjekje përjashtuese si në

inovative të bashkëpunmit, si p.sh. asaj

alternativë për krizën e ekonomisë vir-

termat politikë dhe në ato ekonomikë;

ekzistuese në zonën e Balltikut, ku është

tuale”

Bashkëpunimi rajonal duhet ti ofro-

realizuar një proces organik edhe efek-

Të vetëdijshëm për nevojën për ta

hen burime të mjaftueshme në mënyrë

tiv i përbërë nga rrjete të bashkëpunimit

bërë më koherente dhe efikase përp-

që të lejojë planifikimin dhe ndërhyr-

horizontal mjaft të decentralziuar dhe

jekjen për bashkëpunim në zonën Euro

jen efektive që do të ketë një impakt

përfshirës në të cilën nevoja e shprehur

– Mesdhetare;

domethënës në lehtësimin e procesit,

nga territoret është përkthyer në pro-

të vetëdijshëm për fazën e destabi-

ata e konsiderojnë si të nevojshme dy-

grame dhe plane konkrete bashkëpuni-

litetit dhe ndryshimit që ka përfshirë së

fishimin e burimeve të bashkëpunimit

mi, prioriteti i të cilave është parashikuar

fundmi zona të mëdha dhe të rëndë-

territorial dhe shtimin deri në 10% të

nga aktorët lokal në fushën e strategjisë

sishme thekson nevojën për një ri – an-

Fondeve Strukturore, duke menduar

së përbashkët të vetë-menaxhimit;

gazhim nga Bashkimi Evropian,

për këtë qëllim mundësinë për të rimod-

Krijimin e një lidhje të ngushtë mes

kundër cdo lloj forme të dhunës nga

eluar pjesë të fondeve që nuk janë për-

autoriteteve lokale dhe rajonale, si in-

cdo origjinë që ajo mund të vijë

dorur ende;

stitucionet më afër me qytetarët, dhe kr-

duke qenë mbështetës të bindur të

Rishikimin e sistemit të ndihmës

ijimin e një rrjeti bashkëpunimi të vazh-

çdo kërkesë demokratike, e cila sigu-

në mënyrë që ti përgjigjet në kohë

dueshëm mes të rinjve në zonë, të cilat

ron lirinë dhe të drejtën civile dhe ruan

kërkesave që dalin nga aktorët lokalë,

janë instrumentat më të përshtatshëm

pjesët më të dobëta të shoqërisë,

për të mos humbur besimin dhe mar-

për tu vednosur në zonën mesdhetare;

për

rëdhënien mes bregur Verior dhe Ju-

Promovimin e të gjitha veprimeve që

vetëtvëndosje politike dhe sociale të

gor dhe për të shmangur rënjen e

mund të parashikojnë shkëmbimin e

Kombeve dhe Popujve;

ekonomive Mesdhetare në hegjemoni-

ndërsjelltë në fushën e kërkimit shken-

vendosën që të ndanin deklaratën e

në e sistemeve ekonomike botërore më

cor, arsimit, artit dhe dialogut multi - kul-

mëposhtëme për sygjerimet e dhëna:

solide dhe agresive sesa ato Evropiane,

turor;

Të rilançojnë rëndësinë e komu-

duke i shtyrë ato nën zonën e tyre të

Krijimin e një programi shumëpalësh,

niteteve lokale dhe rajonale në

influencës;

për binjakëzimin e Sistemeve Lokale të

fazën e krijimit, në planifikimin

Realizimin e një reforme për procesin

Zhvillimit; një veprim i tillë do të thotë

dhe në arritjen e politikave të qën-

e shpalljes së njoftimeve të tenderit,

shkëmbim i qëndrueshëm i informa-

drueshme dhe të zhvilluara, bazuar

nëpërmejt një sistemi tre mujor të hapur

cioneve dhe i praktikave të mira mes

në një partneritet të barabartë i cili mund

njoftimesh;

territoreve socio-ekonomike që tergojnë

të krijoj një rrjet dhe të rrisë vlerat e

Zgjerimin e fushës së shtrirjes të

karekteristika koherente dhe homogjene

veçantive dhe nevojave lokale;

Fondeve Strukturore dhe të metodave

dhe sugjerimet e të cilave janë rezultat i

Ti ofronin vetës instrumenta inova-

të tyre, edhe për akorët dhe vendet e

dinamikave të planifikimit përfshirës;

tivë bashkëpunimi, për të kompesuar

zonave përreth;

Lidhjen, ndërmjet njëri-tjetrit të të gjithë

defiçitin e bashkëpunimit, humbjes

Konstituimin e një Fondi Evropian për

rrjeteve ekzistuese në dimensionin mes-

së burimeve dhe në përgjithësi për

Emigrimin dhe një Vëzhgues Mesdhetar

dhetar, si për ti bërë ato sinergjike ashtu

forcën e ulët organike dhe mungesën

për fenomenin e migracionit. Intrumenta

dhe për ti drejtuar drejt një strategjie të

e efiçencës e cila ndonjëherë mund të

të tillë do të bëjnë të mundur menax-

përbashkët, për ti lidhur ato me ARLEM

gjendet në sistemin aktual;

himin dhe qeverisjen e fluksit migrator

dhe me Bashkimin Mesdhetar, të cilëve

Të indetifikojnë në Grupin Europian

nëpërmejt përfshirjes si të territorit të

i është dhënë konsensusi dhe legjiti-

të Bashkëpunimit Territorial (GEBT),

origjinës ashtu edhe të atij pritës;

miteti, dhe që kanë mungesë limitesh,

dhe në dispozita të tjera si instrumenti

Mbështetjen e bashkëpunimit dhe kor-

efektiviteti dhe inovacioni në krahasim

1082/2006 i Statutit, i cili është i për-

dinimit të programve dhe të planeve të

me format ndërqeveritare të cilat deri

shtashëm për të kaluar vështirësitë që

zhvillimit rajonal në përputhje me Agjen-

tani kanë bllokuar arritjet e takimit të

kanë dalë;

sitë e Kombeve të Bashkuara për sa i

Barcelonës në 1995;

duke

respektuar

të

drejtën
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Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

në bashkëpunim me një grup expertësh të Qeverisjes Vendore që prej muajit Mars 2011 po punon për hartimin e një manuali për buxhetin që do ti shërbejë bashkive shqiptare
dhe në veçanti këshillave bashkiak që do të konstituohen nga zgjedhjet lokale të 8 Majit 2011. Ky manual do të ndihmojë
këshillat Bashkiak të njohin më mirë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, të kuptojnë procesin dhe rëndësinë e hartimit të buxhetit
vjetor të një bashkie, si dhe të jenë pjesë përbërse e tij ne hartim jo vetëm ta miratojnë atë.

Shkëputur nga Manuali për buxhetin

Kushtetuta në nenin 109 parashikon se organet përfaqësuese të bashkive dhe komunave janë këshillat vendore, të cilat zgjidhen për një mandat 4 vjecar nëpërmjet zgjedhjeve siç u përshkrua më lartë. Këshillat funksionojnë si organe kolegjiale dhe
kanë në përbërje të tyre një numër të përcaktuar këshilltarësh. Ky numër përcaktohet në proporcion me numrin e banorëve të
njësisë vendore sipas kriterizimit në Ligjin organik Nr. 8652, datë 31.07.2000 `Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes
Vendore” si më poshtë:

Komunat dhe bashkitë 		

deri në 5 000			

		

13 anëtarë

		

banorë			

15 anëtarë

“

“			

“

“		

10 001 - 20 000 			

banorë 			

17 anëtarë

“

“		

20 001 - 50 000 			

banorë 			

25 anëtarë

“

“		

50 001 - 100 000			

banorë 			

35 anëtarë

100 001 - 200 000 			

banorë			

45 anëtarë

				

55 anëtarë

“

“

5 001 - 10 000

banorë

Bashkia e Tiranës						

Për kryerjen e funksioneve të caktuara, njësisë së qeverisjes vendore, i nevojiten ndërmjet të tjerave:
•

mbledhja e burimeve nga ekonomia, në mënyrë të mjaftueshme dhe të përshtatshme

•

shpërndarja dhe përdorimi i këtyre burimeve, me përgjegjësi, efiçencë, efektivitet dhe ekonomi.

Buxheti është instrumenti kryesor nëpërmjet të cilit planifikohen dhe kryhen këto transaksione.
Nisur nga përmbajtja e tij, buxheti mund të analizohet si: dokument, ligj, sistem fluksesh financiare dhe si një instrument i
politikës ekonomike
Një nga funksionet kryesore të pushtetit vendor është hartimi I buxhetit vjetor . Buxhetimi është një proces dinamik që zgjat
më shumë se nje vit dhe nuk mund të mendohet se është vetëm akti i miratimit të tij në Këshillin e Bashkisë.
Buxheti vendor është dokumenti dhe procesi me të cilin qeverisjet vendore veprojnë me kompetencat e veta dhe me
pjesëmarrjen e komunitetit , marrin vendime rreth cilësisë , sasisë, kostos dhe kombinimit të shërbimeve që përputhen me
nevojat dhe preferencat e komunitetit.
Në këtë proces marrin pjesë tre aktorë shumë të rëndësishëm:
•

Kryetari dhe stafi i bashkisë që përgatit materialet e nevojshme nëpërmjet konsultimeve me qytetarët dhe grupet e
interesit.

•

Këshilli Bashkiak që është organi përfaqësues i bashkisë dhe vendimarrësi i vetëm

•

Komuniteti që aktivizohet dhe informohet me mënyra të ndryshme për të dhënë mendimet e tyre, që janë shumë të
vlefshme për stafin e bashkisë në paraqitjen e materialeve dhe për vendimarrjen e këshillit të bashkisë.

Të tre këta aktorë, në periudha të ndryshme të procesit të buxhetimit marrin rol prioritar, të cilat duhet të kihen parasysh nga
ana e bashkisë
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VENDIMET E KËSHILLIT TË BASHKIVE DHE RAJONEVE
TË EVROPËS (CEMR)
cesin e vendim-marrjes në BE.

një Akti të vetëm tregu”

Nevoja për vizion strategjik - jo

CEMR-i

dhe drejtorave të Seksioneve Kombë-

vetëm metodat e punës - në lid-

komandimet paraprake të Komitetit

tare dhe Antarëve të saj.

hje me sfidave e autoritetet lokale

të Ministrave [Këshillit të Evropës] për

Sekretari i Përgjithshëm I CEMR

dhe rajonale që do të përballen në

shtetet anëtare mbi financimin nga ana

nënvizoi qëllimin e CEMR-së për të

dekadat e ardhshme në një Evropë

e autoriteteve të nivelit më të lartë të

mbështetur shoqatat anëtare të saj të

që po ndryshon me shpejtësi

kompetencave të reja për autoritetet

Nevoja për të forcuar përfshirjen

lokale.

U zhvillua takimi në datën 7 - 8 Prill në
Beograd i Sekretarëve të përgjithshëm

shkojnë drejt pranimit në BE, dhe në

•

•

përgjigjet mbi projekt-re-

veçanti për një njohje të plotë të rolit

e përfaqësuesve të zgjedhur lokal

që autoritetet vendore duhet të luajnë

dhe rajonal në procesin e vendim-

Një përmbledhje e diskutimit mbi ro-

në këtë proces, duke theksuar nevo-

marrjes se CEMR-it.

lin dhe funksionet e Komitetit të Poli-

Marrëveshje e gjerë mbi nevojën

tikës dhe fokus grupet më poshtë.

Bashkimi Europian në këtë çështje.

për të reduktuar numrin e struk-

Komiteti i Politikave:

Ms Ilijeva-Acevska e NALAS-it vuri

turave të punës, me një qasje më

•

në dukje rezultatet e fundit të Pa-

dinamike, duke bërë të mundur

kave, i cili mblidhet dy herë në vit

nairit Ndërkombëtar të NALAS-it Ko-

strukturat ‘ad hoc’ / grupet fokus

dhe që është një organ statutor

munale (NEXPO, Sarajevë, 10 mars

për të marrë fushat kryesore tema-

përfaqësues dhe organi më i lartë

2011), duke theksuar pikat kryesore

tike me mandate të definuar.

vendimmarrës i organizatës.

jën për një mbështetje të veçantë nga

•

•

nga Deklarimi Përfundimtar për Qe-

Rigjallërimin e Komitetit të Politi-

Me dy takime në vit, Komiteti i Poli-

veritë lokale që ballafaqohen me të

Mesazhet kryesore të takimit:

tikave mund të sigurojë vazhdimësi

ardhmen: Qeverisjes së Mirë, Përf-

•

më të mirë dhe iniciativat më të

shirjen Sociale dhe Integrimin evropian . Mr Chaillou (AFCCRE) bëri të
ditur punën e seksionit francez në
rajon, dhe në veçanti takimin e fundit

•

Lobimi

është

fokusi

kryesor

CEMR’s

shpeshta dhe folloë-up/feedback

Duhet të përqëndrohet në vendos-

për çështje të politikës.

jen e prioriteteve dhe përmirësimin

•

Një Takim në vit i Komitetit të politikave mund të jetë organizuar nga

e komunikimit

të mbajtur në Paris dhe ngritjen e një

Ekspertiza e madhe teknike në kuadër

një shoqatë anëtare (si tani), ndër-

komiteti të ri të punës për “Zgjerimin

të shoqatave kombëtare duhet të

sa takimi i dytë duhet të organizo-

Evropean”.

shfrytëzohen më mirë, dmth nëpërmjet

het në Bruksel.
•

Komitetit të Politikës.

Në takimin në Bruksel CEMR-in
mund të ftojë përfaqësues të nive-

Përmbledhje e pikave kryesore
Grupi përfshinte përfaqësues nga sho-

Sekretarët e Përgjithshëm dhe drejtorët

lit të lartë të BE-së dhe të organ-

qatat e vendeve si: Austri, Belgjikë,

e pastaj mori shënim dhe miratoi:

izohen dialogë me institucionet e
BE-së për të ndikuar në çështje të

Bosnjë & Hercegovinë, Danimarka, Estonia, Islanda, Italia, Lituania, Holanda,

CEMR-i

Turqia, Britania e Madhe – LGA.

një nismë të BE-së mbi koncesionet;
CEMR-i

të përgjigjet
të

rëndësishme.

konsultimit në

përgjigjet

për

•

Takimi i Komitetit të Politikave në

kon-

Bruksel mund të jetë i hapur për

Në CEMR si një lobues ndikon për au-

sultim

elektronik;

pjesëmarrje më të gjerë ku debatimi

toritetet evropiane lokale dhe rajonale:

Opinionet e CEMR-it mbi e-Govern-

mbi këtë temë do të sjellë përfitim.

•

Marrëveshje e gjerë që CEMR

ment dhe Planit të Veprimit 2011-2015;

Në këto raste çështje statutore

është aktori lobues i autoriteteve

CEMR-i të përgjigjet ndaj konsultimit të

mund të trajtohen nga -Komiteti i

lokale dhe rajonale evropiane, ky

dytë në direktivën e kohës së punës;

Politikave në një sesion të veçantë

ndikim duhet të forcohet në pro-

CEMR-i ti Përgjigjet konsultimit “Drejt

apo takim back-to-back.

për

prokurimin
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Gazeta e Bashkive

të Shqipërisë

Informacione shkurt nga Ballkani
Shoqata e Bashkive si anëtare e rrjetit NALAS merr pjesë në programin: “NALAS digest”, me anë të të cilit
shkëmbehen informacione dhe aktivitete të shoqatave të Ballkanit, si më poshtë:
Kongresi i Autoriteteve Vendore të Moldavisë (CALM)
CALM ka bashkë-organizuar një seminar për rajonalizimin e shërbimeve publike të furnizimit
me ujë dhe kanalizimeve në Republikën e Moldavisë: kushtet, problemet, format dhe mekanizmat në komunën Cahul. Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar aspekte të ndryshme
të rajonalizimin të shërbimeve publike të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Republika e
Moldavisë, duke përfshirë Rajonin Jugorë të Zhvillimit dhe identifikimin e zgjidhjeve për të
plotësuar këtë proces duke përfshirë të gjitha aktorët kryesorë. Morrën pjesë pëerfaqësues
të Qeverisë Moldavisë si : përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Ministrisë së Mjedisit, Agjensia “Moldova Ëaters” dhe media e pranishme ne seminar.
CALM gjithashtu ka organizuar seminarin me kryetaret femra te Moldavisë. Seminari u zhvillua ne Chisinau më 20 Maj 2011. Qëllimi I seminarit ishte finalizimi i Planit të veprimit për të
fuqizuar grupin e kryetareve femra.
Shoqata e Bashkive të Republikës së Kroacisë (UORH)
Aktivitetet e Brendshme: Grupet e punës për shërbime sociale dhe për punë të përgjithshme në Shoqatën e Bashkive/Qyteteve të Republikës së Kroacisë ka mbajtur takime në
analizën ligjore dhe çështjet aktuale.
Shoqata
Kombëtare
e
Komunave
në
Republikën
e
Bullgarisë
NAMRB morri pjesë në EXPO International “Evropa Për Ne”, organizuar në datat 13-15 maj
në Sofje. Organizator i këtij evenimenti ishte Forumi Ekonomik bullgar, në bashkëpunim me
Ministrinë për Menaxhimin e Fondeve Evropiane dhe Përfaqësimi i Komisionit Evropian në
Bullgari. Të gjitha Programet operacionale në Bullgari, të Programit për Zhvillim Rural, Programi Operacional për zhvillimin e sektorit të “Peshkimit”, dhe shumë përfitues të programeve
evropiane, duke përfshirë edhe NAMRB ishin të pranishëm. NAMRB paraqiti dy projekte të
financuara direkt nga Këshilli i Evropës i pari nga Programi për “Evropën Juglindore”, për
zhvillimin e rajonit të Danubit dhe e dyta sipas Programit “Interreg” IVC-për mbështetjen e
marrëdhënieve midis Bashkive dhe bizneseve të vogla në nivel lokal.
Më 20 maj u organizua takimi i Komitetit të Përhershëm të NAMRB-së për të punuar me
bashkitë e vogla. Komiteti diskutoi çështjet e lidhura me ruajtjen e tokës bujqësore në vitin
2011 fushata bashkëveprimi midis bashkive dhe Ministrisë së Brendshme.
Më 20 maj NAMRB organizoi trajnimin për komunat rurale per zbatimin e projekteve në
kuadrin e Programit për Zhvillim Rural.
Shoqata e Bashkive të Malit të Zi
Këtë periudhë Shoqata e Bashkive ka orrganizuar tre ëorkshope rajonale me temë “
Standartet e Etikës Publike në Autoritetet Lokale”. Workshopet u organizuan ne bashkitë
Berane, Tivat dhe Danilograd. Qëllimi kryesor ishte që të prezantohen “ Standartet e etikës
Publike ne Autoritetet Lokale” dhe për të ngritur kapacitetet e bashkive në drejtimin se si
ato mund të krahasojnë arritjet e tyre në drejtimin e standarteve. Seminaret janë pjesë e
Programit “Fuqizimi i Vetëqeverisjes Lokale në Mal të Zi 2009 -2012 – faza e dytë i cili është
program i financuar nga Bashkimi Evropean dhe menaxhohet nga delegacioni i Bashkimit
Evropean në Malt të Zi.
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Proçesi legjislativ

Informacion mbi aktet normative të miratuara
Gjatë periudhës Janar – Prill të vitit 2011, janë hartur dhe publikur aktet nënligjore të mëposhtme:
o Ligji nr.10 405, datë 24.3.2011 “Për Kompetencat për Caktimin e Pagave dhe të shpërblimeve në Republikën e
Shqipërisë” ;
o Urdhër nr.4, datë 12.1.2011 “ Për Kriteret dhe Procedurat e Kryerjes së Rimburësimt të Njësive të Qeverisjes
Vendore të Pagesës për Pajisjet Fiskale dhe Taksimetrat”, Në mbështetje të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 “Për
buxhetin e vitit 2011;
o Vendimi nr.121, datë 17.2.2011 Për Mënyrat e Ushtrimit të Funskioneve nga Drejtoritë e Administrimit dhe Mbrojtjes
së Tokës në Qarqe dhe Zyrat e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Komuna dhe/ose Bashki;
o Vendim për “ Shpërblimin e Pronarëve dhe për Sipërfaqet Taksuese të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,
që Preken nga Ndërtimet Informale”, i cili është bazuar në Ligjin nr. nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar;
o Vendim për një ndryshim në vendimin nr.228, date 16.6.2005, të Këshillit të Ministarve, “ Për miratimin e Listës
së Inventarit të Pronave të Paluajtshme Shtetërore, të cilat i Kalojnë në Përgjegjësi Administrimi Zyrës Qëndrore të
Regjistrimt të Pasurive të Paluajtshme”;
o Vendim nr.222, datë 23.3.2011 “Për Kompesimin e Vlerës së Taksës së Biznesit të Vogël, të Përdorur për
rimburësimin e Pajisjeve Fiskale dhe Taskimetrave, te Njësitë e Qeverisjes Vendore”
o Projekt –ligji “Për Turizmin”
Qëllimi i këtij projekt- ligji është përcaktimi i parimeve dhe rregullave që drejtojnë zhvillimin e turizmit, si dhe vendosjen e
zhvillimin e standarteve të shërbimeve turistike, produketeve turistike si dhe të shërbimeve të tjera të lidhura me të. Duke
u përqëndruar kryesisht në funksionet që kanë NJQV-të, në pajtim me këtë projekt-ligj, më poshtë po rendisim disa prej të
drejtave dhe detyrave që iu ngarkohen organeve vendimarrëse lokale.
o Projekt- ligji ”Për Menaxhimin e Integruar të Ujrave”;
Deri në miratimin e akteve nënligjore në zbatim të këtij projekt-ligji, aktet ekzistuese do të vazhdojnë të mbeten
ne fuqi:
- Vendimi nr. 163, datë 30.03.2001 “Për Miratimin, në Parim, të Marrëveshjes Ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë
dhe Qeverisë së ..................... për problemet ujore”
- Vendimi nr. 273, datë 07.05.2004 “Për Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Ujit”;
- Vendimi nr 23 datë 9.1.2008 “Për Miratimin e Tarifave të Përdorimit të Ujit”;
- Vendimi nr. 124 datë 2.3.2006 “Për Krijimin e Komisionit Qeveritar Për Problemet Ujore me Vendet Fqinj”;
- Vendimi nr 125 datë 2.3.2006 Për Një ndryshim në Vendimin nr.775, datë 28.10.1996 të Këshillit të Ministrave, “Për Krijimin
e Këshillit Kombëtar të Ujit”, i ndryshuar;
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr 8093, datë 21/03/1996 “Për Rezervat Ujore” i ndryshuar, Ligji nr. 9115, datë
24.7.2003 “Për Trajtimin Mjedisor të Ujërave të Ndotur” si dhe çdo dispozitë tjetër që bie ndesh me parashikimet e këtij ligji
o Vendimi nr. 241, datë 31.3.2011 Për Kryerjen nga “ Posta Shqiptare” SHA, të Shërbimeve Postare, Financiare dhe
Shërbimeve të Tjera, që janë në Përputhje me Veprimtaritë e Kësaj Poste, Për Institucionet e Qeverisjes Qendrore e
Vendore, Institucionet e Tjera Publike si dhe Shoqëritë Tregtare me Kapital Shtetëror”;
o Vendimi nr.175, datë 19.1.2011 “Për Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe të Planit
Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve”;
o Vendimi për Propozimin e Projektligjit “ Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”;
Këshilli i Ministrave vendosi propozimin e projektligjit “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, për shqyrtim dhe miratim në
Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.
o Vendimi nr.123, datë 17.2.2011 Për “Miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit Për Menaxhimin e Zhurmave në
Mjedis”;
Ky vendim është mbështetur në ligjin “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, dhe hyn në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare
Vendimi nr.91, datë 24.3.2011” Për Caktimin e Fondeve Publike që do t’u Shpërndahen Subjekteve Zgjedhore për Zgjedhjet
Vendore të vitit 2011”.
Për çdo informacion më të detajuar në lidhje me këto akte mund ti drejtoheni adresës së e-mailit të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë: aam@albmail.com.
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Fjala e hapjes ne
takimin me donatorËt
për Strategjinë e
Sektorit të Ujit

Z. Ylli Manjani

... Ne duam të përmirësojmë shërbimin e

Standartizimi, vlerësimi i performancës, kra-

ndihmojë vendimarrësit dhe donatorët për

furnizimit me ujë në Shqipëri.”, kjo është ajo

hasimi, liçensimi, tarifat, shpenzimet, të ar-

ti adresuar më mirë investimet e tyre në kët

cfarë ne duam të arrijmë ! Përsëri do të isha

dhurat, ofrimi i kontratës, e drejta, detyrimet

sektor. Master plani do të vendosë kritere

skeptik nëse pjesa e mbetur e shtrategjisë

janë të gjitha kushte që përdoren në një mje-

teknike rreth kur, ku, dhe si të investohet në

nuk do të ofronte zgjidhje “ Si do ta arrijmë ne

dis komercial. Është e qartë se strategjia sug-

këtë sektor pa qenë nevoja për një vendim

këtë qëllim “. Në fakt mënyra siç është para-

jeron kalimin e ndërmarrjeve Shqiptare në një

politik.

qitur në këtë document është mjaft e qartë.

mjedis të tillë !

Në të njëjtën kohë nën drejtimin e ERU ne

Uji është një burim që i është dhënë sho-

Jam i lumtur që t’ju informoj që në lidhje me

do të fillojmë procesin e përmirësimit të per-

qërisë nga natyra, por kur ai vjen në rubine-

këtë zyra jonë ka bërë ushtrimin e saj të parë

formancës së ndërrmarjeve. Për këtë arsye

tat e konsumatorëve është një produkt që ka

pas monitorimit të performancës

së ndër-

ERU ka filluar procesin e standartizimit i cili i

një vlerë të shtuar falë kostos së prodhimit.

marrjeve në të gjithë Shqipërinë. Do t’ju ftoja

sjell ndërrmarjet në parametrat e kompanive

Fatkeqësisht ky nuk është rasti në realitetin

ju të gjithëve që të shikonit konkluzionin e

të orientura drejt biznesit. Për këtë arsye ERU

tonë ! Kjo shishe e vogël uji kushton përafër-

tyre dhe ju do ta kuptoni më mirë se përse

ka hartuar tashmë një model plan biznesi për

sisht 80 lek, ndërsa një m3 uji i prodhuar

KOMERCIALIZIMI! Një ushtrim i tillë tregon

ndërrmarjet i cili do t’ju prezantohet atyre

dhe i ofruar në rubinetat e konsumatorëve

qartë; se kur ndërrmarjet janë të orientura

nëpërmjet një projekti që mund të ketë nevo-

kushton 38 lek! Për më tepër kostoja e pro-

komercialisht performance dhe furnizimi i

jë gjithashtu edhe për kontributin tuaj. ERU

dhimit është 59 lek për m3, Pra këto janë

konsumatorëve është më i mirë

është gjithashtu duke prezantuar një kon-

shifra të thjeshta që tregonjnë në të vërtetë

…

tratë të sapo hartuar të furnizimit me ujë për

se ku jemi ne !

Ekziston një mënyrë e plotë dhe e qartë e cila

qytetarët shqiptarë dhe për ndërrmarjet. Kjo

Tani pyetja është se cila është zgjidhja?

duhet ndjekur për shndërrimin e ndërmar-

është realizuar në mënyrë të suksesëshme

Strategjia sugjeron (dhe unë e mbështes to-

rjeve në kompani të vërteta dhe konkuruese!

me kontributin e veçantë të UNDP.

talisht) Komercializimin.

Do të doja të theksoja fort rolin e pazëv-

Një reformë strukturore e ndërrmarjeve do ta

Komercializimi është një ,mjet për të arritur

endësueshëm të Entit Rregullator të Ujit. Ky

pasojë këtë strategji. Refroma do të synojë:

qëllimin e përmirësimit të shërbimit. Në të

është një Autoritet ligjor që ka për detyrë

Bashkimin e ndërrmarjeve të furnizimit me ujë

vërtetë kur ne flasim për SHËRBIMIN , ne të

monitorimin e performanceës së ndërrmar-

me ndërrmarjen e kanalizimeve.

gjithë mëndojmë për koston dhe për fitimet.:

jeve. Jam i lumtur t’ju konfirmoj të gjithëve ju

Mbulimin sa më mirë të territorit të Shqipërisë

shpenzimet dhe të ardhurat. Ky ka qenë rasti

që Autoriteti ka bërë tashmë një punë për-

me ndërrmarje të furnizimit me ujë që do të

edhe në periudhën e regjimit Komunist kur

gatitore të shkëlqyer për ti asistuar kompan-

liçencohen nga ERU.

nuk viheshin taksa dhe kur kompanitë private

itë me një model Plan Biznesi, dhe konsuma-

Inicimin e bashkimit të kompanive të ujit sipas

konsideroheshin si armiq të socializmit dhe

torët me një kontartë të re të furnizimit me ujë

direktivës së BE-së për Rajonalizimin.

të klasës punëtore !

të pijshëm. Do të doja të shfrytëzoja këtë rast

Komercializimi i ndërmarrjeve është mënyra

për ti adresuar falenderimet tona speciale,

Ministria e Punëve Publike dhe Transportit

për të përmirësuar shërbimin për konsuma-

USAD, GIZ, dhe UNDP që kanë mbështeur

do të udhëheq investimet në këtë sektor. Me

torin! Nëse ndërmarrjet nuk janë në gjendje

iniciativa të tilla të ERU.

kontributin e KFW, GDWS është duke hart-

që te mendojnë dhe të veprojnë komerrcial-

Si përfundim, dua t’ju prezantoj shkurtimisht

tuar mekanizmat e realizimit të investimeve

isht, është e qartë se ato nuk do të jenë në

së çfarë do të ndodh një ditë pas aprovimit të

në këtë sektor. Ne do të pëlqenim që të de-

gjendje që të ofrojnë ndonjë përmirësim të

kësaj strategjie.

politizonim në masën e mundëshme ndërhy-

shërbimit ! Kështu që realiteti duhet të ndry-

Një master plan investimesh është tani në

rjen politike në skemën e investimeve.

shojë. Është një plan i projektuar këtu ne këtë

proces. KFW është duke përgatitur këtë

dokument dhe ne duhet ta ndjekim atë.

master plan për të gjithë ne, plan i cili do të

Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

Faleminderit.
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