
   

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITI 2022 

  

Nr. 
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Data e  
kërkesës 
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kërkesës 

Data e  
përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 
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28.03.2022 

Kërkesë për informacion: 
1- A keni lidhur kontrate me Inceneratorin per 

dergimin për incenerim të mbetjeve qe 

prodhohen në bashkinë tuaj? 

2- A mund të na dërgoni një kopje të kontratës së 

lidhur me inceneratorin? 

3- Nëse po, sa është afati i kontratës dhe sa janë 

kostot vjetore të dërgimit të mbetjeve për 

incenerim? 

4- Sa ishin kostot e mëparshme të menaxhimit të 

mbetjeve nga bashkia juaj, duke i depozituar 

ato në landfille lokale? 

5- A keni rritur tarifat e pastrimit për këtë vit 

fiskal? 

6- Ju lutem mund të na vini në dispozicion një 

kopje të paketës fiskale për tre vitetet e fundit 

(2020, 2021 dhe 2022)? 

7- • Sa eshte kosto aktuale e transportit te 

mbetjeve ne inceneratoret me te cilet keni 

kontratat e bashkepunimit? 

8- • Cilat jane kostot e 5 viteve te fundit per 

dergimin e mbetjeve ne landfille? 

9- • Cilat jane rezultat nga bashkepunimet me 

inceneratoret? 

10-  A ka ne bashkine tuaj vende “hotspote” te 

ndotura nga mbetjet urbane te ngurta te cilat 

  

01.04.2022 
1. Bashkia Peqin nuk ka lidhur 
kontrate me Inceneratorin e 
Elbasanit. 
4.Kostot e sherbimit te pastrimit ku 
perfshihen grumbullim dhe 
transportim i mbetjeve te ngurta 
urbane ne landfillin e miratuar me 
VKB ,bashkengjitur do te gjeni edhe 
dokumnetin e pronesise se 
vendepozitimit te mbetjeve 
urbane, sipas kontrates me nje afat 
36 muaj shkojne ne vleren  123 964 
662.42 leke me tvsh. 
5.Tarifat lokale te pastrimit per 
vitin 2022 nuk kane pesuar rritje. 
7.Aktualisht nuk paguajm kosto 
transporti per ne incenerator. 
8.Kostoja totale per 5vitet e fundit 
(2017-2018-2019-2020-2021) 
shkon ne vleren rreth 157 400 000 
leke me tvsh. 
10.Ne Bashkine Peqin,bazuar ne 
kontrollin ne terren nga supervizori 
i pastrimit nuk kemi vende 
hotspote,pasi eshte bere 
rehabilitimi i tyre para disa vitesh. 
11. Ne nuk kryejme riciklim te 
mbetjeve urbane akoma,jemi ne 
proces per realizimin e ketij 
sherbimi. 

 
  E plotë 
 
 

 
Nuk ka 



nuk jane rehabilituar ne vitet e fundit? 

11  A riciklohen mbetjet urbane në bashkinë tuaj? 
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20.05.2022 
 
 

 
Kërkesë për informacion:  
Mbi pagat e  punonjësve të Bashkisë Peqin. 

 
31.05.2022 
 
 

 
Kthyer përgjigje mbi pagat e  
punonjësve të Bashkisë 
Peqin. 
Shkresa me  nr.893 Prot , 
datë  30.05.2022 
 

 
  E plotë 
 

 
Nuk ka 
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22.06.2022 

 
Kërkesë për informacion:  
1.A ka përfituar Peqini nga projekti I Rilindjes 
Urbane? 
2.Nëse po, ku janë bërë kryesisht investimet? 
3.Nëse po, sa është fondi I përfituar? 
4.Nëse jo, ku janë problematikat më të mëdha që 
kërkojnë investim të menjëhershëm? 

 

 
 
24.06.2022 
 

 
Kthyer përgjigje  
Shkresa me  nr.1045  Prot , 
datë  24.06.2022 
 
 

 
 
E plotë 

 
 
Nuk ka 
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29.06.222 

Kërkesë për informacion:  
Në lidhje me këto tre projektet kush është 
investitori?  
Këto  janë realizuar me fonde të Bashkisë apo 
investitore të tjerë? 
1.Ura e fshatit Grykesh, te njësia administrative  
Pajove 
2. Rikonstruksioni shkollës 9 vjeçare Gjocaj, ndërtim 
palestre dhe ambiente shërbimi shkolla Gjocaj 
3.Sistemim, asfaltim, ndërtimi korsisë së biçikletave 
dhe ndriçimi rrugës hyrëse të qytetit, Loti 1 
(segmenti  Elbasan-Peqin dhe unazës së qytetit). 

 

 
04.07.2022 

Kthim pergjigje me shkresë nr.1089 
prot, dt 04.07.2022. 
Financimi i realizimit te projekteve: 
1.Ura e fshatit Grykesh, te njësia 
administrative  Pajove 
2. Rikonstruksioni shkollës 9 
vjeçare Gjocaj, ndërtim palestre 
dhe ambiente shërbimi shkolla 
Gjocaj 
3.Sistemim, asfaltim, ndërtimi 
korsisë së biçikletave dhe ndriçimi 
rrugës hyrëse të qytetit, Loti 1 
(segmenti  Elbasan-Peqin dhe 
unazës së qytetit) 
 
Eshtë  nga buxheti i shtetit. 

 
E plotë 

 
Nuk ka 
 



5 26.07.2022 Kërkesë për informacion:  
1. A ka Bashkia juaj buxhet vjetor te planifikuar per rinine 
(grup moshen 15-29 vjec)? Nese po, sa perqind te 
shumes totale te buxhetit zene keto zera? Nese jo, ju 
lutem a mund te na tregoni disa nga arsyet perse nuk ka 
nje planifikim te tille? 
2. A ka te punesuar prane Bashkise suaj  individe te 
moshes 18-29 vjec (perfshire drejtuesit)? Sa prej tyre jane 
femra dhe sa meshkuj? 
3. Sa eshte perqindja e te rinjve (18-29 vjec) te punesuar 
krahasuar me numrin total te administrates? 
4. A ka Bashkia juaj politika rinore te zhvilluara specifikisht 
per grup moshen 15-29 vjec? Nese po a mund te na 
dergoni nje kopje te tyre? Nese jo, ju lutem a mund te na 
tregoni disa nga arsyet perse nuk ka te zhvilluar nje 
politike te tille? 
5. A keni ne institucionin tuaj struktura pergjegjese per 
politikat rinore? Nese po, cilat jane ato (psh. drejtori, 
sektore, specialiste, struktura perfaqesimi rinor politike 
etj) dhe prej sa kohesh jane funkionale? 
6. A ka struktura rinore te ngritura ne Bashkine tuaj 
dedikuar grupmoshes se te rinjve 15-29 vjec (qendra/zyra 
rinore, keshilla rinore, parlament rinor, struktura 
konsultative rinore, etj.) per periudhen janar - dhjetor 
2021.               Nese po, cilat jane ato? 
7. Me ke keni bashkepunuar per ngritjen e strukturave te 
tilla (organizata rinore, grupe te rinjsh, individe, etj) 
8. A keni pasur ju forma te tjera bashkepunimit (me grupe 
te rinjsh, organizata rinore, etj) per zhvillimin e 
aktiviteteve me fokus rinine? Nese po ku kane konsistuar 
ato? 
9. Sa eshte me perafersi pjesemarrja e te rinjve ne 
konsultimet publike te zhvilluara nga bashkia? Cilat jane 
disa nga mjetet apo mekanizmat qe perdor bashkia ne 
perfshirjen e te rinjve ne te tilla procese? 

03.08.2022 1. Bashkia Peqin nuk ka buxhet vjetor të 
planifikuar për rininë. 
2.  Në Bashkinë Peqin janë  të punësuar 
39 individë  të moshës 18- 29 vjeç. 
Prej tyre 31 janë femra dhe 8 janë 
meshkuj. 
3.  Përqindja e  të rinjve (18-29 vjeç) të 
punësuar në bashki krahasuar me 
numrin total të administratës është  
12.8% . 
4.  Bashkia Peqin nuk ka politika rinore 
të zhvilluara specifikisht për grup 
moshën 15-29 vjeç. 
5.  Strukturat përgjegjëse për politikat 
rinore në institucionin tonë janë: 
-Drejtoria e arsimit, kulturës, rinisë, 
sportit dhe trashëgimisë kulturore. 
-Njësia e Koordinimit të integrimit 
evropian dhe ndihmës së huaj. 
Funksionale prej vitit 2017, fillimisht si 
Këndi i BE-së. Janë struktura përgjegjëse 
që adresojnë çështjet e të rinjve, 
organizojnë aktivitete dhe sigurojnë 
përfshirjen sociale të të rinjve. 
6.  Në  Bashkinë Peqin për periudhën 
Janar- Dhjetor 2021  nuk ka struktura 
rinore të ngritura si qendra rinore apo 
këshilla rinorë. Këshilli rinorë është 
ngritur në vitin 2022. 
8. Njësia e Koordinimit të integrimit 
evropian duke u bazuar tek kalendari i 
aktiviteteve vjetore zhvillon aktivitete të 
ndryshme sociale dhe kulturore me të 
rinjtë, në bashkëpunim me nxënës të 
gjimnazeve  të qytetit. Në bashkëpunim  
me organizatën Shkolla Qendër 
komunitare janë zhvilluar trajnime të 
ndryshme për të rinjtë. 
9. Pjesëmarrja e të rinjve në konsultime 
publike të zhvilluara nga bashkia ka 
qenë afërsisht 15%.   Mjetet e 
përdorura nga ana e bashkisë janë 
njoftimet në rrjetet sociale. 

 

E plotë Nuk ka 
              



6 23.09.2022 Kërkesë për informacion:  
1. Ju lutemi na vendosni në dispozicion buxhetet e institucionit 
tuaj në 5 vitet e fundit. 
2.Ju lutemi na vendosni në dispozicion detyrimet e prapambetura 
të insitutucionit tuaj dhe ndaj kujt janë, si një zë I veçantë për 
secilin prej tyre. 
3.Ju lutem na vendosni në dispozicion tenderat e kryer prej 
insitucionit tuaj gjatë 3 viteve të fundit. 
4.Ju lutem na vendosni në dispozicion numerin e punonjësve në 
total dhe të ndarë sipas drejtorive dhe institucioneve në varësi të 
Bashkisë. 
5.Ju lutem na vendosni në dispozicion një listë të financimeve të 
tre viteve të fundit ku bashkia juaj ka qenë përfituese. 
6.Ju lutem na vendosni në dispozicion numërin e punonjësve të 
ndërrmarjeve të pastrimit. Nëse është subjekt privat që e ofron 
këtë shërbim ju lutem na vendosni në dispozicion kontratat e 
lidhura gjatë 3 viteteve të fundit me to. 
7.Ju lutem na vendosni në dispozicion se ku 
depozitohet/asgjesohen mbejtjet në bashkinë tuaj si dhe 
metodën e përdorur për asgjesimin e tyre. 
8.Nëse këto mbetje trasportohen në një landfild ju lutem na 
vendosni në dispozicion sa është pagesa për një ton dhe sa ton 
mbetje në ditë grumbullohen në bashkinë tuaj. 
9.Ju lutem na vendosni në dispozicion sa % e buxhetit bashkiak 
shkon për mirmbatjen e shkollave 9- vjeçare dhe të mesme si dhe 
shërbimeve të tjera që ofrohen për to. Gjithashtu na e vendosni 
në dispozicion edhe si shifër monetare. 
10.Sa orë në ditë bashkia juaj ka furnizim me ujë të pijshëm? Nëse 
në zona të ndryshme orari është I ndryshëm, ju lutem na I 
vendosni në dispozicion nëpërmjet një tabele. 
11.Sa është çmimi I ujit në bashkinë tuaj? 
12.Çfarë taksash ngarkon mbi qytetarët institucioni juaj? 
13.Sa është sipërfaqeja e gjerlbër në Bashkinë tuaj? 
14.Ju lutem na vendosni në dispozicion, sa % e buxhetit shkon për 
gjerlëbrimin, dhe gjithathashtu na e vendosni në dispozicion si 
shifër monetare për tre vitet e fundit. 
15.Ju lutem na vendosni në dispozicion listën me të gjitha blerjet 
e pemëve për gjerlbërimin e qytetit, çmimin për njësi të tyre si 
dhe zonat dhe kohën kur janë mbjellur. 
16. A ka bibliotekë në bashkinë tuaj? Nëse po, sa është investimi 
vjetor I bashkisë në këtë bibliotekë dhe ku ka konsistuar ky 
investim gjatë 3 viteve të fundit? 
17.Sa monumente kulture që janë përgjigjësi e Bashkisë tuaj janë 
në Bashkinë tuaj?  
18.Ju lutem na vendosni në dispozicion investimet e kryera nga 
institucioni juaj për Monumentet e Kultures gjatë tre viteve të 

06.10.2022 
 
 
 

1. Bashkengjitur do te gjeni buxhetet e 
Bashkise Peqin per vitet e fundit. 
2. Detyrimet e prapambetura jane 
bashkengjitur. 
3. Bashkia Peqin per vitin 2020 ka kryer 
44 tendera. Per vitin 2021 ka kryer 23 
tendera. Per vitin 2022 ka kryer 13 
tendera. 
4.  Bashkia Peqin ka 239 punonjës dhe 
punonjësit e institucioneve në varësi të 
Bashkisë janë: Gjendja Civile  5 
punonjes.  SHMZSH  14 punonjes. 
Arsimi parashkollor   58 punonjes. Bordi 
Kullimit dhe Shërbimi Pyjor  4 punonjes.  
Në total Bashkia Peqin  ka 320 
punonjës. 
5. Liste te financimeve ku Bashkia Peqin 
ka qene perfituese: 
Rikonstruksioni i shkolles se mesme 
M.K.Ataturk. Transformimi i stacioneve 
te pompave. Rehabilitimi i stacioneve te 
pompave. Ndertimi Ujesjellesit Gjocaj. 
Rikonstruksion sektori i depove Peqin. 
Ndertim rrjeti ujesjellesit fshati Bicaj 
dhe Caushaj. Ndertim KUZ ne qytetin 
Peqin. 
6. Pastrimi kryhet nga subjekti Viola 
Green, bashkengjitur eshte kontrata. 
7. Mbetjet urbane grumbullohen dhe 
transportohen nga firma private Viola 
Green deri ne inceneratorin e Elbasanit. 
8. Bashkia Peqin gjeneron 19.2 ton/dite  
sipas llogaritjes se analizes se kostos. 
9.  Perqindja e buxhetit qe shkon per 
mirembajtjen e shkollave 9- vjecare dhe 
te mesme eshte 2,4 %.   Ne vlere 
monetare jane 9 400 000 leke. 
10.  Furnizimi me uje te pijshem ne 
Peqin eshte mbi 16 ore uje. Pajovë 24 
orë ujë, Karinë mbi 16 orë ujë, Përparim 
mbi 16 orë ujë,  Vashaj, Rrumbullakë, 
Bardhas 24 orë ujë, Shezë mbi 16 orë 
ujë ne dite. 
11. Cmimi i ujit ne Bashkine Peqin eshte 
49 leke m3 . 
12. Eshte bashkengjitur dokumenti  per 

E plotë Nuk ka 
 



fundit si dhe të ardhurat prej tyre për tre vitet e fundit. 
19.Sa janë të ardhurat e arkëtuara në Bashkinë tuaj prej “Taksës 
së qytetit” nga institucionet e hotelerisë dhe akomodimit për tre 
vitet e fundit. Ju lutem na I vendosni në dispozicion të ndara për 
secilin vit. 
20.Ju lutem na vendosni në dispozicion tenderat e zhvilluara për 
nevojat e brendshme të institucionit tuaj (si p.sh. Blerje uji, blerje 
mobiljesh, pasije tekonologjike etj) gjate tre viteve të fundit. 

taksat. 
13.  Siperfaqja e gjelber per Bashkine 
Peqin eshte 9.4 km2 . 
14. Mirembajtje gjelberim per vitin 
2022 jane 7 535 833 leke ajo ze nje 
perqindje ne buxhet  2% . Mirembajtje 
gjelberim per vitin 2021 jane 1 200 000 
leke ajo ze nje perqindje ne 
buxhet  0.4% . Mirembajtje gjelberim 
per vitin 2020 jane 2 750 000 leke ajo ze 
nje perqindje ne buxhet  0.7% . 
16. Ne Peqin ka biblioteke, por nuk  ka 
investime.  
17. Ne Bashkine Peqin jane disa 
monumente kulture: Kalaja, Xhamia 
Abdurrahman Pasha  ,Kulla e  Sahatit, 
Rruga Egnatia . 
18. Nuk ka investime te kryera per 
Monumentet e kultures.  
19. Ne Bashkine Peqin nuk ka te 
ardhura te arketuara prej “Takses se 
qytetit” nga institucionet e hotelerise 
dhe akomodimit  per tre vitet e fundit. 
20. Tenderat e zhvilluara per nevojat e 
brendshme te institucionit gjate tre 
viteve te fundit: 
 Per vitin 2020 blerje materiale pastrimi, 
blerje kancelari, blerje kompjuterike, 
sherbim interneti. 
 Per vitin 2021 blerje kancelarie, 
sherbim interneti, blerje materiale 
pastrimi.  Per vitin 2022 blerje 
kancelarie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Shënim: 

Regjistri përditësohet çdo 3 muaj 

1. Evidentohet  kronologjia e kërkesave. 

2. Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës. 

3. Identifikohet lloji i kërkesës. 

4. Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe njohja me përmbledhjen e përgjigjes. 

 (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”). 

5. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e proçesit. 

6. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse. 

 

 

 

 

 

 


