
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

  
Nr.Rendor  Data e 

kërkesës 
Objekti i kërkesës Data e 

përgjigjes 
Përgjigje Mënyra e 

përfundimit 
të kërkesës 

Tarifa 

1. 08.01.2021 Elisa Mjekra informoni 
mbi nje nr kontakti 
zyrtar te 
institucionit,dhe nje nr 
kontakti ne Drejtorine 
e Planifikimit dhe 
Zhvillimit te Territorit. 

18.01.2021 Drejtoria e Planifikimit dhe 
Zhvillimit te Territorit vuri në 
dispozicion  
e-mail e drejtorise se zhvillimit te 
territorit , ku për cdo paqartësi të 
paraqiteni pranë zyrave të 
Bashkisë Kamëz. 
 

Përfunduar S’ka 

2. 16.01.2021 Eljona Ballhysa, 
gazetare 
pranë portavendore.
al taksën për arsimin 
në faturën e ujit:Sa 
shkolla janë 
rikonstruktuar dhe 
sa janë ndërtuar? 

29.01.2021 Jane rikontrukturuar per 
vitin  2019 , 4 shkolla,ndërsa janë 
ndërtuar objektet arsimore dhe 4 
shkolla të reja. 

Përfunduar S’ka 

3. 29.01.2021 Endri Arizi, gazetar 

Vizion Plus kerkon  

informacion zyrtar 

lidhur me numrin e 

punonjesve te 

bashkise kamez te 

larguar nga puna 

ne periudhen 

01.08.2019 - 

31.12.2020? 

03.02.2021 Iu vendosim në dijeni se pas 
konsultimit me strukturat 
përgjegjëse  jeni të ftuar dhe 
të mirpritur për 
një takim të drejtpërdrejt  me 
kryetarin e Bashkisë Kamëz për 
informacionin e kërkuar dhe jo 
vetëm. Punonjësit e larguar nga 
puna për periudhën 01.08.2019 -
31.12.2020 janë larguar me 
kërkesë të vetë 
punonjësve (kërkesë për 
dorëheqje), ndërsa një numëri i 
vogël punonjësish janë larguar për 
shkak të moskorrektësise 
në punë ose masave disiplinore . 

Përfunduar  S’ka 

4. 05.02.2021 Inva Hasanaliaj 
gazetare pranë 

"Faktoje.al" Sa 
është vlera e cila ka 
shkuar nga buxheti i 
shtetit/bashkisë për 
kancelari të ndryshme 
zyrash , mobilim 
zyrash dhe 
makina  për bashkinë 
tuaj nga viti 2014 deri 
në vitin 2020 ?  

17.02.2021 
 

Gjatë viteve 2014-2020 në 
Bashkinë Kamëz kanë shkuar nga 
buxheti i shtetit/bashkisë për 
kancelari të ndryshme zyrash një 
shumë prej :2014-3,499,179 
;2015-461,646; 
2016-3,898,076; 
2017-3,971,106; 
2018-4,560,000; 
2020-5,487,477 
 
 
 

Përfunduar  S’ka 

http://portavendore.al/
http://portavendore.al/


6. 23.02.2021 Inva Hasanaliaj 
gazetare pranë 

"Faktoje.al"Sa është 
buxheti i vendosur në 
dispozicion për 
mirëmbajtjen e 
varrezave në bashkinë 
tuaj  nga viti 2015 deri 
në vitin 2021? 

05.03.2021 
 

Viti 2015-758,400  
Viti 2016-2,761,642 
Viti 2017-840,000 
Viti 2018- 1,345,896  
Viti 2019-1,566,720 
Viti 2020- 115,200 

Përfunduar  S’ka 

7. 23.02.2021 Joel Çela 
Gazetar, Faktoje 
Detajimin e planit 
buxhetor dhe 
realizimin e tij për 
pagesat e kryera në 
nivel projekti sipas 
VKM-ve të 
rindërtimit? 

12.03.2021 Shtyrje afati  

Bazuar në VKB me nr. 51 

datë 11.12.2019familjet 

janë trajtuar sipas strukturës 

së përberjes së tyre si 

më poshtë: 
Familjet me 1-3 anetare 

janë trajtuar me shumën 11.000 

lekë në muaj. 
Familjet me 4-5 anetare 

janë trajtuar me shumën 15.000 

lekë në muaj. 
Familjet me 6 e 

më shumë. anetarë janë trajtuar 

me shumë 19.000 lekë në muaj. 
 

Përfunduar S’ka 

8. 17.03.2021 Violeta Hurdha,  
Projekt vendmet dhe 
vendime  me listen 
perfundimtare te 
perfituesve te bonus 
qeraje nga termeti , 
listen e perfituesve 
nga kredite e buta , 
listen e perfituesve 
nga bonus qeraje per 
te pastrehet, listen e 
perfituesve nga 
programi i rebilitimit 
te banesave. 

  

 

18.03.2021 Nga informacioni që kërkohet 
iu bëjmë me dije se: 
 
Projekt vendimet dhe vendimet 
i gjeni në faqen zyrtare të 
bashkisë Kamëz, ku janë të 
publikuara tek vendimet e 
Këshillit bashkiak. 
 

Përfunduar S’ka 

 


