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RAPORT PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË
BASHKISË KORÇË PËR VITIN 2016

Hyrje
Në menaxhimin e financave vendore, Bashkia Korçë ka ndjekur parimet e përcaktuara në ligjin nr.
9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar.
Parimet e funksionimit të sistemit buxhetor janë:
a) transparenca, parashikueshmëria, gjithëpërfshirja, uniteti dhe universaliteti në menaxhimin
e sistemit buxhetor e të fondeve speciale;
b) disiplina fiskale, në përputhje me stabilitetin makroekonomik dhe zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik dhe social;
c) shpërndarja e burimeve, në përputhje me objektivat strategjikë të Këshillit të Ministrave;
ç) përdorimi ekonomik, efiçent dhe efektiv i burimeve publike;
Buxheti i Bashkisë është miratuar me VKB nr. 18 datë 17.03.2016 “Mbi miratimin e buxhetit të
Bashkisë, NJA, Institucioneve të Varësisë dhe Funksioneve të Reja për vitin 2016”. Gjatë vitit
2016 ky buxhet është realizuar në zbatim të ligjeve, VKM, udhëzimeve, urdhërave të Kryetarit të
Bashkisë, VKB si dhe akteve ligjore dhe nënligjore.
Për vitin 2016 Bashkia Korçë ka realizuar veprimtarinë e saj financiare duke u bazuar në të
ardhurat nga taksat , tarifat dhe të ardhurat e tjera vendore, nga të ardhurat e trashëguara të vitit
2015, nga fondet e transferuara nga buxheti i shtetit, fondet që ju vijnë drejtpërdrejt nga ndarja e
taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacione si dhe burime të tjera të
parashikuara me ligj.
-Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore
Për vitin 2016 të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore u planifikuan në vlerën 645,371 mijë lekë
dhe realizimi ka qënë në vlerën 543,139 mijë lekë ose në masën 84.2%.
Realizimi i këtyre të ardhurave do të jepet në material.
- Të ardhurat nga Institucionet e Varësisë
Të ardhurat nga institucionet e varësisë janë planifikuar në vlerën 22,999 mijë lekë. Realizimi ka
qënë në vlerën 16,046 mijë lekë ose në masën 69.8%.
- Të ardhurat nga sponsorizimet
Gjithashtu gjatë vitit 2016 ka patur dhe një sponsorizim 229 mijë lekë për Qendrën e Artit dhe
Kulturës.
-Të ardhurat e trashëguara
Për vitin 2016 të ardhurat e trashëguara kanë qënë në vlerën 112,013 mijë lekë
-Transferta e pakushtëzuar
Transferta e pakushtëzuar për vitin 2016 ka qënë 324,808 mijë lekë.
-Transfertat specifike
Për vitin 2016 transfertat specifike kanë qënë në vlerën 263,855 mijë lekë. Detajimi dhe përdorimi
i këtyre transfertave do të jepet në material.
-Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 2015-2016 + Buxheti i Shtetit
Për periudhën 2015-2016 fondi nga FZHR dhe Buxheti i Shtetit ka qënë 1,562,825 mijë lekë nga
të cilat 240,640 mijë lekë janë nga të ardhurat e trashëguara nga vitit 2015 dhe 1,322,185 mijë lekë
janë nga të ardhurat e vitit 2016.
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Më poshtë po japim burimet e financimit dhe % për çdo zë ndaj totalit:
Burimet e financimit Vlera në 000/lekë % për çdo zë

ndaj totalit
-Të ardhurat e trashëguara 112,013 4%
-Transferta e pakushtëzuar 324,808 12%

-Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 543,139 19%
-Të ardhurat e institucioneve të varësisë 16,046 1%
-Sponsorizime të ndryshme 229 0%
-Fondi i Zhvillimit të Rajoneve + Buxheti i Shtetit 1,562,825 55%
-Transferta specifike 263,855 9%
Total 2,822,915 100%

Shpenzimet e realizuara për vitin 2016 jepen si më poshtë:
Shpenzimet Vlera /000lekë % për çdo zë

ndaj totalit
-Shpenzime personeli(paga+sigurime shoqërore) 486,033 29%
-Shpenzimet operative dhe shërbime publike 406,163 24%
-Shpenzime (principali & interesi) 53,043 3%
-Subvencione 7,000 1%
-Transferta tek organizata të ndryshme 39,117 2%
-Transferta tek individët 3,860 0%
-Shpenzime kapitale 697,393 41%
Total 1,692,609 100%

Transferta e pakushtëzuar
Për vitin 2016 transferta e pakushtëzuar ka qënë në vlerën 324,808 mijë lekë.

Paraqitja grafike
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Total 171,127 167,287 150,337 198,249 230,960 287,925 324,808
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Sipas nenit 15, të ligjit nr. 147, datë 17.12.2015, “Për buxhetin e vitit 2016”, Bashkitë duhet të

përdorin jo më pak se 40% të transfertës së pakushtëzuar për investime publike. Bashkia Korçë ka

përdorur jo më pak se 40% të transfertës së pakushtëzuar për investime publike dhe i detajuar në

tremujorin e parë 30%, në të dytin 25%, në të tretin 23% dhe në të katërtin 22%.

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË
Në tabelën e mëposhtme jepet realizimi i të ardhurave të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë
për vitin 2016.
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Pra siç shihet dhe nga tabela në total të ardhurat janë realizuar në vlerën 559,658 mijë lekë, nga të
cilat 473 mijë lekë janë të ardhura nga pullat dhe 528,605 mijë lekë janë çelur për realizimin e
shpenzimeve të vitit 2016 dhe vlera prej 30,580 mijë lekë janë të ardhura të papërdorura nga viti
2016, të cilat do të përdoren gjatë vitit 2017.
Totali i të ardhurave të trashëguara të vitit 2016 sipas burimeve të financimit dhe sipas
institucioneve është në vlerën 362,648,014.8 lekë. Këto të ardhura do të jenë pjesë e buxhetit të
vitit 2017 dhe përdorimi i tyre është paraqitur në materialin e përdorimit të të ardhurave të
trashëguara në buxhetin e vitit 2017. Këto të ardhura jepen në tabelën e mëposhtme:
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shpenzimet tr

specifike
shpenzimet

FZHR
të ardhurat
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Arsimi parashkollor 100.00 513,056.35 892,210.00 1,405,366.35
Arsimi parashkollor tr
specifike 2,990,379.00 2,990,379.00

Arsimi parauniversitar 47,800.00 47,800.00
Arsimi parauniversitar
tr sp 21,220.00 21,220.00
Konviktet e arsimit
paraunivesritar 122,444.40 12,564.00 135,008.40

Klubi shumesportesh 59,774.00 59,774.00

Klubi I futbollit 159,882.00 468,994.00 628,876.00
Qendra e Artit dhe
kultures 378,619.12 379,986.00 3,800.00 17,983.00 780,388.12
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NJMBQS 351,701.00 351,701.00

Nshp 249,550.20 97,816.00 347,366.20

Nshp fondi tranzitor 15,773.00 15,773.00

Bordi I kullimit 8,338,616.00 8,338,616.00

Rruget rurale 295,418.00 295,418.00

Bashkia 62,284,498.97 25,163,135.55 222,179,460.00 23,555,566.69 4,016,002.52 472,734.00 1,068.00 337,672,465.73
Bashkia Apartamentet
me qera 2,759,158.00 2,759,158.00

Mbrojtja nga zjarri 1,123,517.00 881,300.00 2,004,817.00

Administrimi I pyjeve 957,154.00 2,326,858.00 3,284,012.00

Huaja bankare 1,262,968.00 11,767.00 1,274,735.00

Qendra rezidenciale 4,655.00 3,000.00 7,655.00

Qendra ditore 8,960.00 8,960.00

Shtepia e foshnjes 2,142.00 138,403.00 77,981.00 218,526.00

Totali 64,103,983.09 27,472,426.50 13,726,304.00 222,179,460.00 30,580,072.69 4,016,002.52 472,734.00 97,032.00 362,648,014.80

I. REALIZIMI I TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE PËR
VITIN 2016

TAKSA MBI NDËRTESËN

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

1 Taksa mbi ndërtesën 124 000 000 120 053 537 97 %

Taksa mbi ndërtesën për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 124 000 000 lekë dhe është
realizuar në masën 97% ose në vlerë 120 053 537 lekë. Kjo shumë është arkëtuar:

 Nga 408 subjekte të biznesit të madh në vlerën 36 435 538 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 206 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2016 në vlerën 13 018 603 lekë.

 Nga 1951 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 25 582 666 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 357 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2016 në vlerën 5 012 283 lekë.

 Nga 3 organizata jo fitimprurëse në vlerën 62 256 lekë.
 Nga 144 pronarë ndërtesash të cilët ambientet e tyre jua kanë lëshuar me qira

subjekteve të biznesit të madh apo të vogël në vlerën 7 395 411 lekë si dhe nga 59
pronarë ndërtesash debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e
ndërtesës gjatë vitit 2016 në vlerën 3 252 162 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 22 431 669 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO dhe kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2016  në vlerën 1 904 058 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 184 390 lekë, nga familjarë rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me
UKKO, që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e
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ndërtesës gjatë vitit 2016  në vlerën 43 232 lekë si dhe nga familjarët rezidentë
efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë në vlerën 4 731 269 lekë.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të taksës së ndërtesës
po i ilustrojmë grafikisht :

Realizimi në këtë masë vjen si rezultat i punës së kryer nga ana e inspektorëve në terren,
pagimit brenda afateve ligjore nga familjarët, nga ana e subjekteve të Biznesit të Madh dhe
Biznesit të Vogël, nga bashkëpunimi ndërmjet të gjitha drejtorive të Bashkisë, institucioneve
të varësisë apo institucioneve të tjera si dhe nga zbatimi i  masave shtrënguese sipas
legjislacionit në fuqi për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga subjektet debitorë. Nga viti
në vit i është kushtuar vëmendje maksimale evidentimit të saktë të sipërfaqeve të ndërtesave
për banim nga familjarët ashtu edhe ndërtesave në të cilat ushtrohet aktivitet privat në fushën e
tregtisë dhe shërbimeve, por dhe ndërtesave në të cilat ushtrohet aktivitet privat në fushën e
prodhimit. Gjithashtu po gjatë vitit 2016 fal punës në terren por edhe bashkëpunimit me zyrën
e urbanistikës dhe inxhinierët e rajoneve është bërë e mundur identifikimi i 13 230.4 m², nga
të cilat 3 650.4 m² sipërfaqe ndërtimi në të cilat ushtrohet aktivitet prodhues, 5 891 m²
sipërfaqe ndërtimi në të cilat ushtrohet aktivitet në fushen e tregtimit dhe shërbimit si dhe 3
689 m² sipërfaqe ndërtimi në pronësi të subjekteve private apo pronarëve të ndërtesave në të
cilat nuk ushtrohet aktivitet privat.
Po ti referohemi tabelës të cilën po e paraqesim më poshtë duket qartë se prej vitit të parë të
cilin e kemi paraqitur në mënyrë krahasuese për një hark kohor 5-vjeçar shohim një trend
rritës nga viti në vit por sidomos duke krahasuar dy vitet e fundit, vite që mbas reformës
administrative teritoriale Bashkisë Korçë ju shtuan në administrim dhe 7 njësi administrative (
ish komuna) fokusimi më i madh ishte në evidentimin, krijimin i një database në lidhje me
detyrimet dhe arkëtimet ndër vitë, menaxhimin, arkëtimin e detyrimeve si dhe marrjen e
masave shtërnguese për të gjitha subjektet të cilat nuk i kishin kryer pagesat brenda afateve të
përcaktuara dhe pas njoftimeve të kryera nga ana jonë si për familjarët ashtu edhe për
subjektet tregtuese dhe prodhuese të cilat ushtrojnë aktivitet në territoret administrative të
këtyre njësive. Në vlerë krahasuese referuar dy viteve të fundit Bashkia Korçë ka arritur të
arkëtojë një shumë prej 38 467 190 lekë më tepër se sa viti paraardhës.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës mbi ndërtesën
për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:
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sipërfaqe ndërtimi në të cilat ushtrohet aktivitet në fushen e tregtimit dhe shërbimit si dhe 3
689 m² sipërfaqe ndërtimi në pronësi të subjekteve private apo pronarëve të ndërtesave në të
cilat nuk ushtrohet aktivitet privat.
Po ti referohemi tabelës të cilën po e paraqesim më poshtë duket qartë se prej vitit të parë të
cilin e kemi paraqitur në mënyrë krahasuese për një hark kohor 5-vjeçar shohim një trend
rritës nga viti në vit por sidomos duke krahasuar dy vitet e fundit, vite që mbas reformës
administrative teritoriale Bashkisë Korçë ju shtuan në administrim dhe 7 njësi administrative (
ish komuna) fokusimi më i madh ishte në evidentimin, krijimin i një database në lidhje me
detyrimet dhe arkëtimet ndër vitë, menaxhimin, arkëtimin e detyrimeve si dhe marrjen e
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës mbi ndërtesën
për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Biznes I madh 2016

Biznes I vogel 2016

U.k.ko/ Familje 2016

D.A/ Familje 2016

D.A/ Familje Njësi 2016

Debitorë Biznes I madh
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Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksa mbi
ndërtesën 43,777,278 45,728,925 67,425,174 81,586,347 120,053,537

TAKSA MBI KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E
PALUAJTSHME

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

2
Taksa mbi kalimin e së drejtës

së pronësisë për pasuritë e
paluajtshme

15 000 000 4 412 297 29 %

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme e cila planifikohet dhe
mblidhet nga agjenti tatimor i cili është ZVRPP Korçë, për vitin 2016 është planifikuar në
vlerën 15 000 000 lekë dhe është realizuar në masën 29 %  ose e shprehur në vlerë 4 412 297
lekë. Ky mos realizim vjen si rrjedhojë ndyshimeve ligjore që ndodhën gjatë vitit 2016
sidomos Ligjit 81/2016 “Për Rivlerësimin e Pasurisë së Paluajtëshme” i cili ndikoi me nje
stopim të shitjeve që tatoheshin me 15%, pavarsisht se nga ana jonë prej vitit 2015 e në
vazhdim duke patur për qëllim rritjen e transparencës midis dy institucioneve, fuqizuar nivelin
e bashkëpunimit si dhe monitorimin e performancës së ZVRPP Korçë në lidhje me zërin tatim
shitjeje pasuri e paluajtshme përveç akt rakordimit mujor kemi në dispozicion evidenca të
detajuara me numrin, sipërfaqen dhe vlerën e objekteve të cilat kanë ndëruar pronësinë për çdo
muaj.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës mbi kalimin e
së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe
2016 :

Vitet 2012
Taksa mbi ndërtesën 43,777,278

Taksa mbi ndërtesën
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120,053,537
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Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksa mbi kalimin e

së drejtës së pronësisë
për pasuritë e
paluajtshme 3,828,227 6,461,126 5,663,311 9,231,294 4,412,297

TAKSA MBI TRUALLIN

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

3 Taksa mbi truallin 0 4,709,608

Taksa mbi truallin për vitin 2016 nuk ka pasur planifikim  pasi është taksë e re e miratuar me
paketën fiskale te vitit 2016 sipas ndryshimeve ligjore dhe mungesa e një database të të
dhënave apo indentifikimi i saktë i sipërfaqeve të truallit që kishin në pronësi si subjektet
private ashtu dhe familjarët ka qënë i vështirë që taksa mbi truallin të planifikohej nga
momenti i miratimit të ligjit deri në përgatitjen e buxhetit të Bashkisë. Kjo taksë për vitin 2016
është arkëtuar në vlerë 4 709 608 lekë nga :

 Nga 116 subjekte të Biznesit të Madh në vlerën 3 569 062 lekë.
 Nga 60 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 980 634 lekë.
 Nga familjarë në vlerën 159 912 lekë.

Realizimi në këtë masë vjen si rezultat i punës së kryer në terren në lidhje me informinin e
poseduesve të tuallit për detyrimin dhe afatet e pagesës, identifikimin e këtyre sipërfaqeve,
matja e tyre në rastet e mungesës së dokumentacionit e cila gjatë vitit 2016 fal punës në terren
por edhe bashkëpunimit me zyrën e urbanistikës me inxhinierët e rajoneve është bërë e
mundur identifikimi i 22 583 m² sipërfaqe trualli në pronësi të subjekteve të biznesit të madh
apo pronarëve në ambientet e të cilëve ushtrojnë aktivitet subjektete të biznesit të madh, 7 832
m² sipërfaqe trualli në pronësi të subjekteve të biznesit të vogël apo pronarëve në ambientet e
të cilëve ushtrojnë aktivitet subjekte të biznesit të vogël dhe këtu vlen të theksohët

Vitet
Taksa mbi kalimin e së drejtës së

pronësisë për pasuritë e
paluajtshme

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajtshme
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Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajtshme
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bashkëpunimi i frytshëm midis drejtorisë së përgjithshme të taksave dhe tarifave vendore dhe
asaj të urbanistikës në lidhje me matjen e saktë të të gjitha sipërfaqëve të truallit në pronësi të
të gjithë personave të cilët e shfrytëzojnë për përdorim familjar,  pagimit brenda afateve
ligjore nga familjarët dhe nga ana e subjekteve të Biznesit të Madh dhe Biznesit të Vogël, nga
bashkëpunimi ndërmjet të gjitha drejtorive të bashkisë, institucioneve të varësisë apo dhe
institucioneve të tjera.

TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

4
Tatimi i thjeshtuar mbi
fitimin për Biznesin e

Vogël
40,000,000 11 870 476 30 %

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël në buxhetin e vitit 2016 është
planifikuar 40 000 000 lekë dhe realizimi i tij deri në fund të vitit 2016 është në masën 30 %
ose në vlerë 11 870 476 lekë. Ky realizim vjen si rezultat i arkëtimit në vlerën 1 037 474 lekë
si rezultat i zbatimit të  masave shtrënguese sipas legjislacionit në fuqi për arkëtimin e
detyrimeve të pa paguara nga subjektet debitore  nga ana e Bashkisë Korçë nga subjektet e
Biznesit të Vogël detyrime këto nga vitet paraardhëse si taksë vendore dhe nga arkëtimi i
vlerës 10 833 002 lekë të cilat janë derdhur për llogari të Bashkisë Korçë nga DRT Korçë nga
tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël ku kjo e fundit bazuar në legjislacionin
aktual në fuqi është në rolin e agjentit tatimor. Ky realizim i  të ardhurave edhe për vitin 2016
sikundër dhe për vitet 2014-2015 vjen si pasojë e ndryshimeve të vazhdueshme të Ligjit
nr.9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i cili vetëm për vitin 2015 dhe
2016 ka pësuar ndryshime të cilat ndikuan në kete nivel të ulët të arkëtimeve, konkretisht:
Përgjate vitit 2015 forma e taksimit ishte:

 Biznese me xhiro nga zero në 2 milionë lekë, paguajnë një tatim fiks prej 25 mijë
lekë në vit.

 Bizneset me qarkullim nga 2 deri në 5 milionë lekë në vit, paguajnë, 7.5% tatim të
thjeshtuar mbi fitimin e BV.

 Bizneset me qarkullim nga 5 deri në 8 milionë lekë në vit paguajnë 7.5% tatim të
thjeshtuar mbi fitimin e BV dhe janë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar.

Përgjatë vitit 2016 forma e taksimit u bë:
 Subjektet me xhiro nën 5 milionë lekë paguajnë 0 tatim të thjeshtuar mbi fitimin e

Biznesit të Vogël.
 Subjektet me qarkullim nga 5 deri në 8 milionë lekë paguajnë 5% tatim të

thjeshtuar mbi Biznesin e Vogël.

Ndryshimet ligjore dhe incentivat fiskale që u ndërmorën ndaj biznesit konkretisht ndaj
biznesit të vogël, realizimi i këtij tatimi nga viti në vit ka pësuar rënie. Realizimi në këto vlera
nuk duhet kuptuar si pamundësi apo mos-menaxhim i mirë në arkëtimin e këtij tatimi por si
frymëmarje që ju dha biznesit dhe konkretisht biznesit të vogël duke e vlerësuar këtë të fundit
për kontributin e tij në të ardhurat totale të Bashkisë por edhe si motorin e zhvillimit të
ekonomive vendore. Në këto kushte dhe para këtij fakti mund të themi bindshëm se tatimi i
thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël duke marë si bazë krahasimi vetëm vitin 2015 me
vitin 2016 ka një diferencë prej 44 195 032 lekë, por që këto lekë vërtet i munguan buxhetit të
Bashkisë por ju shtuan arkës së bizneseve dhe konkretisht subjekteve të biznesit të vogël.
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës vendore të
Biznesit të Vogël dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël për vitet 2012–
2013 dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël për 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksë vendore  B.V 89,192,648 82,769,863 41,487,797 56,065,508 11,870,476

TAKSA E REGJISTRIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE TË TRANSPORTIT
RRUGOR

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

5

Taksa e regjistrimit të
përvitshëm të mjeteve të

transportit rrugor
30 000 000 23 195 018 77 %

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor e cila planifikohet dhe
mblidhet nga agjenti tatimor i cili është D.R.SH.T.RR Korçë, për vitin 2016 është planifikuar
30 000 000 lekë dhe realizimi i saj për vitin 2016 është në masën 77 % ose në vlerë 23 195
018 lekë. Duke filluar nga viti 2014 e në vazhdim duke patur për qëllim rritjen e transparencës
midis dy institucioneve, fuqizuar nivelin e bashkëpunimit si dhe monitorimin e performancës
së D.R.SH.T.RR Korçë në lidhje me këtë zë përveç akt rakordimit mujor kemi kërkuar dhe na
janë vënë  në dispozicion evidenca të detajuara me numrin dhe pronësinë e  mjeteve si dhe
vlerën e paguar për çdo mjet, për çdo muaj.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 2 540 110 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës së regjistrimit
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Vitet 2012
Taksë vendore  B.V 89,192,648

Taksë vendore  B.V

RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

9

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës vendore të
Biznesit të Vogël dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël për vitet 2012–
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Taksë vendore  B.V 89,192,648 82,769,863 41,487,797 56,065,508 11,870,476

TAKSA E REGJISTRIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE TË TRANSPORTIT
RRUGOR

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

5

Taksa e regjistrimit të
përvitshëm të mjeteve të

transportit rrugor
30 000 000 23 195 018 77 %

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor e cila planifikohet dhe
mblidhet nga agjenti tatimor i cili është D.R.SH.T.RR Korçë, për vitin 2016 është planifikuar
30 000 000 lekë dhe realizimi i saj për vitin 2016 është në masën 77 % ose në vlerë 23 195
018 lekë. Duke filluar nga viti 2014 e në vazhdim duke patur për qëllim rritjen e transparencës
midis dy institucioneve, fuqizuar nivelin e bashkëpunimit si dhe monitorimin e performancës
së D.R.SH.T.RR Korçë në lidhje me këtë zë përveç akt rakordimit mujor kemi kërkuar dhe na
janë vënë  në dispozicion evidenca të detajuara me numrin dhe pronësinë e  mjeteve si dhe
vlerën e paguar për çdo mjet, për çdo muaj.
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Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksa e regjistrimit të
përvitshëm të mjeteve
të transportit rrugor 23,380,418 21,497,777 16,648,777 20,654,908 23,195,018

TARIFË REGJISTRIM BIZNESI

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
6 Tarifë regjistrim biznesi 2 200 000 1 823 500 83 %

Tarifë regjistrim biznesi për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 2 200 000 lekë dhe është
realizuar në masën 83 % ose në vlerën 1 823 500 lekë. Kjo tarifë prej vitit 2016 falë
incentivave fiskale që Bashkia Korçë ndërmori u bë 0 lekë nga 20 000 lekë që ishte për
Biznesin e Madh dhe 10 000 lekë që ishte për Biznesin e Vogël. Ky realizim vjen si rezultat i
pagimit  nga ana e subjekteve debitorë të regjistruara gjatë viteve të mëpareshme por që
pagimin e kësaj tarife e kryen përgjatë vitit 2016 si pasojë e masave shtrërnguese që Bashkia
Korçë ndërmori ndaj këtyre subjekteve. Konkretisht arkëtimin e vlerës 1 823 500 lekë po e
detajojmë sipas llojit të aktivitetit të subjekteve që pagimin e kësaj tarife e kryen përgjatë vitit
2016.

 Tarifë regjistrimi nga 18 subjekte të biznesit të madh është arkëtuar në vlerën 290 000
lekë

 Tarifë regjistrimi nga 139 subjekte të biznesit të vogël është arkëtuar në vlerën 1 411
000 lekë

 Tarifë regjistrimi nga 49 subjekte ambulante është arkëtuar në vlerën 122 500 lekë
Zerimi i kësaj tarife por dhe incentivat fiskale që Bashkia Korçë ndërmori bëri të mundur që
gjatë vitit 2016 të regjistrohen 471 subjekte të reja nga të cilat 447 i përkasin kategorisë
subjekte të biznesit të vogël dhe 24 i përkasin kategorisë subjekte të biznesit të madh.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së regjistrimit
të biznesit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet
Taksë rregjistrimi e përvitshme

(automjete)

Taksë rregjistrimi e përvitshme (automjete)
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Taksë rregjistrimi e përvitshme (automjete)
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2015 2016
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Taksë rregjistrimi e përvitshme (automjete)
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Vitet 2012 2013 2014 2015 2016

Tarifë regjistrim biznesi 2,746,500 2,770,000 3,165,000 6,032,500 1,823,500

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

7
Taksa e ndikimit në
infrastrukturë nga

ndërtimet e reja
90,000,000 64,598,635 72%

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitin 2016 është planifikuar në
vlerën 90 000 000 lekë, dhe realizimi i saj deri në fund të vitit është realizuar në masën 72 %
ose në vlerën 64 598 635 lekë. Kjo taksë është realizuar si pasojë e dhënies së lejave dhe
arkëtimit të tyre konkretisht nga:

 11 leje për objekte me funksion shërbime të cilat kanë paguar taksën në vlerën 6 797
849 lekë.

 54 leje për objekte banimi dhe objekte banim/shërbim në vlerën 57 800 786 lekë

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 56 085 938 lekë më shumë se sa në vitin 2015.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës së ndikimit në
infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitet  2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksë për ndërtimet e reja 4,929,863 118,347 1,695,305 8,512,697 64,598,635

Vitet 2012
Taksë rregjistrimi  biznesi 2,746,500

Tarifë regjistrim biznesi
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2016
1,823,500
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TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA LEGALIZIMET

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

8
Taksa e ndikimit në
infrastrukurë nga

legalizimet
18,000,000 8,218,906 46%

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2016 është planifikuar në vlerën
18 000 000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit është realizuar në masën 46 % ose në
vlerën 8 218 906 lekë. Ky realizim vjen si rezultat i legalizimit të 133 objekteve dhe kryerjes
se pagesës për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për këto objekte.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 3 965 103 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës së ndikimit në
infrastrukturë nga legalizimet për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksë ndikimi në infrastrukurë nga
legalizimet 4,563,744 2,735,019 449,262 4,253,803 8,218,906

Vitet 2012
Taksë për ndërtimet e reja 4,929,863

Taksë për ndërtimet e reja
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TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË (MINISTRIA E ENERGJISË)
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

9 Taksa e ndikimit në
infrastrukurë

0 1,804,439

Kjo taksë është realizuar si rezultat i pagesës nga Ministria e Energjisë të vlerës 1 804 439
lekë për taksë ndikimi në infrastrukurë të investimeve të kësaj ministrie në rrjetin energjitik.

TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

10 Tarifë regjistrimi për lejë
transporti

1 500 000 1 235 530 82%

Tarifë regjistrimi leje transporti për vitin 2016 është planifikuar 1 500 000 lekë dhe realizimi i
saj deri në fund të vitit është realizuar në masën 82 % ose në vlerë 1 235 530 lekë. Realizimi i
kësaj tarifë vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

 Transport malli për llogari të vet 330,820 lekë.

 Transport malli për të tretë 259,600 lekë.

 Transport udhëtarësh me taksi 333,690 lekë.

 Transport udhëtarësh me linjë qytetëse 11,500 lekë.

 Transport udhëtarësh me linja rrethqytetëse 41,650 lekë.

 Transport udhëtarësh me linjë ndërqytetëse 92,270 lekë.

 Autorizime kamioni të tonazhit të rëndë 71,000 lekë.

 Agjensi transporti udhëtarësh 95,000 lekë.

Vitet
Taksë ndikimi në infrastrukurë

nga legalizimet 4,563,744

Taksë ndikimi në infrastrukurë nga legalizimet
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Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 114 073 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së regjistrim
për lejë transporti për vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë rregjistrimi për
leje transporti 853,305 221,000 493,880 1,121,457 1,235,530

TAKSA E FJETJES NË HOTEL

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

11 Taksa e fjetjes në hotel 4 700 000 3 191 494 68%

Taksë fjetje në hotel për vitin 2016 është parashikuar 4 700 000 lekë dhe është realizuar në
masën 68% ose në vlerën 3 191 494 lekë, këto nga subjektet që  japin strehim kundrejt pagesës
siç janë hotelet, motelet, bujtinat dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim që ushtrojnë
veprimtarinë e tyre në territorin administrativ të Bashkisë Korçë. Kjo vlerë u realizua si pasojë
e arkëtimit të 2 689 890 lekë taksë fjetje në hotel për vitin 2016 dhe arkëtimit të 501 604 lekë
detyrime këto të viteve të mëparëshme. Kjo taksë nuk u realizua në nivelin e parashikuar
përpos ndryshimeve ligjore dhe lehtësive fiskale që pasuan vitin 2016 për këtë kategori biznesi
dhe konkretisht për taksën e fjetjes në hotel ku deri në vitin 2015 paguhej 5% e cmimit te
fjetjes dhe për vitin 2016 paguhej vetëm 70 lekë për person. Po ta analizojmë vlerën e arkëtuar
përgjatë vitit 2016 krahasuar me vitin 2015 do shikojmë që ka një mos arritje të nivelit të
arkëtimit me një vit me parë por nqs ne krahasojmë nivelin e taksës që një vizitor paguante
gjatë vitit 2015 në krahasim me nivelin e taksës që një vizitor paguante gjatë vitit 2016 themi
me bindje se për realizimin e kësaj takse ka pasur një rritje të konsiderueshme të numrit të
vizitorëve dhe turistëve në qytet e cila kapi shifrat e 38 427 personave. Ky fluks në rritje i
numrit të vizitorëve dhe turistëve  ka sjellë dhe  rritjen e numrit të subjektëve që operojnë dhe
ofrojnë shërbimin në këtë fushë, konkretisht vetëm gjatë vitit 2016 janë hapur 6 subjekte të
reja që ushtrojnë aktivitetin në këtë fushë. Ky faktor ritregon më së miri se Bashkia Korçë falë

Vitet 2012
Tarifë rregjistrimi për leje

transporti 853,305

Tarifë rregjistrimi për leje transporti
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1,235,530
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lehtësive fiskale për të gjithë opëratorët që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti nga viti në vit po bëhët
atraksion turistik jo më vetëm gjatë stinës së verës por gjatë gjithë vitit.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës fjetje në hotel
për vitet  2012 – 2013– 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksë fjetje në hotel 1,886,089 1,786,448 1,666,638 3,327,481 3,191,494

TAKSË THERJE BAGËTIE

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

12 Taksë therje bagëtie 1 000 000 571 200 57%

Taksë therrje bagëtie për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 1 000 000 lekë  dhe realizimi i
saj deri në fund të vitit 2016 është në masën 57 % ose në vlerën 571 200 lekë. Ky realizim ka
ardhur si rezultat i therrjes së 7664 krerë bagëti gjatë vitit 2015 nga të cilat konkretisht:

 1851 gjedhë në vlerën 370 200 lekë
 3186 bagëti të imta në vlerën 159 300 lekë
 834 derra në vlerën 41 700 lekë

Në krahasim me vlerën e  parashikuar ka një mosrealizim në vlerën 428 800 lekë kjo si pasojë
së prejt muajit Korrik dhe deri në 15-ditëshin e dytë të muajit Shtator therrëtorja ka qënë
mbyllur për shkak të rënies së sëmundjes të dermatozës modulare e cila pasoi dhe në muajt në
vazhdim me një rënie të konsumit që solli dhe rënien e numrit të therrjeve në therrëtore.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksë therrje bagëtie
për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksë therrje bagëti 761,150 744,600 754,600 784,900 571,200

Vitet 2012
Taksë fjetje në hotel 1,886,089

Taksë fjetje në hotel
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TAKSA E TABELËS

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
13 Taksa e tabelës 20 327 000 16 169 736 80 %

Taksa e tabelës për qëllime identifikimi dhe reklamimi për vitin 2016 është planifikuar në
vlerën 20 327 000 lekë dhe është realizuar në masën 80 % ose në vlerën 16 169 736 lekë. Kjo
shumë është arkëtuar :

 Nga 9 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi jashtë territorit
ku ushtrojnë aktivitetin në formën dhe përmasat e tabelave të snjalistikës për orientim
në vlerën 1 320 lekë.

 Nga 28 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi mbi 2 m², të
trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brënda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi
dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetitn e të tretëve në vlerën 5 341 650 lekë.

 Nga 739 subjekte debitorë për vitet e mëparëshme por që e kryen pagesën për taksën e
tabelës gjatë vitit 2016 në vlerën 185 155 lekë.

 Nga 91 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime reklamimi të lëvizshme dhe
të pa lëvizshme në vlerën  6 791 231 lekë.

 Nga 92 subjekte debitorë për vitet e mëparshme por që e kryen pagesën për taksën e
reklamës gjatë vitit 2016 në vlerën 3 850 380 lekë.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës së tabelës për
vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Viti
2012 2013 2014 2015 2016

Taksë tabele
261,280 247,250 250,970 356,529 12,319,356

Vitet 2012
Taksë therrje bagëti 761,150

Taksë therrje bagëti

RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

16

TAKSA E TABELËS

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
13 Taksa e tabelës 20 327 000 16 169 736 80 %

Taksa e tabelës për qëllime identifikimi dhe reklamimi për vitin 2016 është planifikuar në
vlerën 20 327 000 lekë dhe është realizuar në masën 80 % ose në vlerën 16 169 736 lekë. Kjo
shumë është arkëtuar :

 Nga 9 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi jashtë territorit
ku ushtrojnë aktivitetin në formën dhe përmasat e tabelave të snjalistikës për orientim
në vlerën 1 320 lekë.

 Nga 28 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi mbi 2 m², të
trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brënda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi
dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetitn e të tretëve në vlerën 5 341 650 lekë.

 Nga 739 subjekte debitorë për vitet e mëparëshme por që e kryen pagesën për taksën e
tabelës gjatë vitit 2016 në vlerën 185 155 lekë.

 Nga 91 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime reklamimi të lëvizshme dhe
të pa lëvizshme në vlerën  6 791 231 lekë.

 Nga 92 subjekte debitorë për vitet e mëparshme por që e kryen pagesën për taksën e
reklamës gjatë vitit 2016 në vlerën 3 850 380 lekë.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës së tabelës për
vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Viti
2012 2013 2014 2015 2016

Taksë tabele
261,280 247,250 250,970 356,529 12,319,356

2012 2013 2014 2015 2016
761,150 744,600 754,600 784,900 571,200

Taksë therrje bagëti
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TAKSA E TABELËS

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
13 Taksa e tabelës 20 327 000 16 169 736 80 %

Taksa e tabelës për qëllime identifikimi dhe reklamimi për vitin 2016 është planifikuar në
vlerën 20 327 000 lekë dhe është realizuar në masën 80 % ose në vlerën 16 169 736 lekë. Kjo
shumë është arkëtuar :

 Nga 9 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi jashtë territorit
ku ushtrojnë aktivitetin në formën dhe përmasat e tabelave të snjalistikës për orientim
në vlerën 1 320 lekë.

 Nga 28 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi mbi 2 m², të
trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brënda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi
dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetitn e të tretëve në vlerën 5 341 650 lekë.

 Nga 739 subjekte debitorë për vitet e mëparëshme por që e kryen pagesën për taksën e
tabelës gjatë vitit 2016 në vlerën 185 155 lekë.

 Nga 91 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime reklamimi të lëvizshme dhe
të pa lëvizshme në vlerën  6 791 231 lekë.

 Nga 92 subjekte debitorë për vitet e mëparshme por që e kryen pagesën për taksën e
reklamës gjatë vitit 2016 në vlerën 3 850 380 lekë.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës së tabelës për
vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Viti
2012 2013 2014 2015 2016

Taksë tabele
261,280 247,250 250,970 356,529 12,319,356

2016
571,200
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Po nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim të ilustruar dhe trendin e realizimit të taksës së
reklamës për vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Viti
2012 2013 2014 2015 2016

Taksë reklame 13,103,43
8

13,744,47
8

18,551,72
2

12,854,78
5

3,850,38
0

TARIFË MUR PERIMETRAL
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
14 Tarifë mur perimetral 1,300,000 400,438 31%

Tarifë mur perimetral për vitin 2016 është planifikuar 1 300 000 lekë dhe është realizuar në
masën 31 % ose në vlerë 400 438 lekë. Ky realizim vjen si arkëtim nga :

 Leje të dhëna për objekte për banim në vlerën 323 318 lekë
 Leje të dhëna për objekte për shërbim dhe tregëti  77 120 lekë

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 251 112 lekë më shumë se sa në vitin 2015.

Vitet 2012
Taksë Tabele 261,280

Vitet 2012
Taksë Reklame 13,103,438

Taksë Reklame
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Po nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim të ilustruar dhe trendin e realizimit të taksës së
reklamës për vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Viti
2012 2013 2014 2015 2016

Taksë reklame 13,103,43
8

13,744,47
8

18,551,72
2

12,854,78
5

3,850,38
0

TARIFË MUR PERIMETRAL
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
14 Tarifë mur perimetral 1,300,000 400,438 31%

Tarifë mur perimetral për vitin 2016 është planifikuar 1 300 000 lekë dhe është realizuar në
masën 31 % ose në vlerë 400 438 lekë. Ky realizim vjen si arkëtim nga :

 Leje të dhëna për objekte për banim në vlerën 323 318 lekë
 Leje të dhëna për objekte për shërbim dhe tregëti  77 120 lekë

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 251 112 lekë më shumë se sa në vitin 2015.

2013 2014 2015 2016
247,250 250,970 356,529 12,319,356

Taksë Tabele

2013 2014 2015 2016
13,103,438 13,744,478 18,551,722 12,854,785 3,850,380

Taksë Reklame
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Po nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim të ilustruar dhe trendin e realizimit të taksës së
reklamës për vitet 2012 – 2013 - 2014 – 2015 dhe 2016:

Viti
2012 2013 2014 2015 2016

Taksë reklame 13,103,43
8

13,744,47
8

18,551,72
2

12,854,78
5

3,850,38
0

TARIFË MUR PERIMETRAL
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
14 Tarifë mur perimetral 1,300,000 400,438 31%

Tarifë mur perimetral për vitin 2016 është planifikuar 1 300 000 lekë dhe është realizuar në
masën 31 % ose në vlerë 400 438 lekë. Ky realizim vjen si arkëtim nga :

 Leje të dhëna për objekte për banim në vlerën 323 318 lekë
 Leje të dhëna për objekte për shërbim dhe tregëti  77 120 lekë

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 251 112 lekë më shumë se sa në vitin 2015.

2016
12,319,356

2016
3,850,380
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës mur
perimetral për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë mur perimetral 87,410 0 23,000 149,326 400,438

TARIFË PËR SHËRBIM ME TAVOLINA JASHTË LOKALIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

15
Tarifë për shërbim me
tavolina jashtë lokalit 3 420 000 4 145 700 121 %

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit për vitin 2016 është parashikuar në vlerën 3 420
000 lekë  dhe është realizuar në masën 121 % ose në vlerën 4 145 700 lekë. Konkretisht 3 537
525 lekë detyrime të vitit 2016 dhe 608 175 lekë detyrime të viteve të kaluar të arkëtuara gjatë
vitit 2016 Kjo tarifë është realizuar në masën 121 % si rezultat i zbatimit të masave
shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë, në evidentimin e saktë nga ana e
inspektorëve të numrit të tavolinave të Biznesit të Vogël dhe të Madh që vendosen jashtë
ambjenteve të lokaleve si dhe në ndjekjen e arkëtimit të kësaj tarife brënda afateve të
përcaktuara. Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që
gjatë vitit 2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 701 500 lekë më shumë sesa në vitin 2015. Ky
realizim në rritje vjen si rezultat i punës në terren për zgjerim i bazës dhe jo si rritje e barrës
fiskale mbi subjektet që shërbejnë me tavolina jashtë lokalit.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për shërbim
me tavolina jashtë lokalit për vitet  2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për shërbim
me tavolina jashtë

lokalit 2,741,275 2,022,300 2,595,300 3,444,200 4,145,700

Vitet 2012
Tarifë mur perimetral 87,410

Tarifë mur perimetral
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës mur
perimetral për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë mur perimetral 87,410 0 23,000 149,326 400,438

TARIFË PËR SHËRBIM ME TAVOLINA JASHTË LOKALIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

15
Tarifë për shërbim me
tavolina jashtë lokalit 3 420 000 4 145 700 121 %

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit për vitin 2016 është parashikuar në vlerën 3 420
000 lekë  dhe është realizuar në masën 121 % ose në vlerën 4 145 700 lekë. Konkretisht 3 537
525 lekë detyrime të vitit 2016 dhe 608 175 lekë detyrime të viteve të kaluar të arkëtuara gjatë
vitit 2016 Kjo tarifë është realizuar në masën 121 % si rezultat i zbatimit të masave
shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë, në evidentimin e saktë nga ana e
inspektorëve të numrit të tavolinave të Biznesit të Vogël dhe të Madh që vendosen jashtë
ambjenteve të lokaleve si dhe në ndjekjen e arkëtimit të kësaj tarife brënda afateve të
përcaktuara. Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që
gjatë vitit 2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 701 500 lekë më shumë sesa në vitin 2015. Ky
realizim në rritje vjen si rezultat i punës në terren për zgjerim i bazës dhe jo si rritje e barrës
fiskale mbi subjektet që shërbejnë me tavolina jashtë lokalit.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për shërbim
me tavolina jashtë lokalit për vitet  2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për shërbim
me tavolina jashtë

lokalit 2,741,275 2,022,300 2,595,300 3,444,200 4,145,700

2012 2013 2014 2015 2016
87,410 0 23,000 149,326 400,438

Tarifë mur perimetral
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës mur
perimetral për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë mur perimetral 87,410 0 23,000 149,326 400,438

TARIFË PËR SHËRBIM ME TAVOLINA JASHTË LOKALIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

15
Tarifë për shërbim me
tavolina jashtë lokalit 3 420 000 4 145 700 121 %

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit për vitin 2016 është parashikuar në vlerën 3 420
000 lekë  dhe është realizuar në masën 121 % ose në vlerën 4 145 700 lekë. Konkretisht 3 537
525 lekë detyrime të vitit 2016 dhe 608 175 lekë detyrime të viteve të kaluar të arkëtuara gjatë
vitit 2016 Kjo tarifë është realizuar në masën 121 % si rezultat i zbatimit të masave
shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë, në evidentimin e saktë nga ana e
inspektorëve të numrit të tavolinave të Biznesit të Vogël dhe të Madh që vendosen jashtë
ambjenteve të lokaleve si dhe në ndjekjen e arkëtimit të kësaj tarife brënda afateve të
përcaktuara. Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që
gjatë vitit 2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 701 500 lekë më shumë sesa në vitin 2015. Ky
realizim në rritje vjen si rezultat i punës në terren për zgjerim i bazës dhe jo si rritje e barrës
fiskale mbi subjektet që shërbejnë me tavolina jashtë lokalit.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për shërbim
me tavolina jashtë lokalit për vitet  2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për shërbim
me tavolina jashtë

lokalit 2,741,275 2,022,300 2,595,300 3,444,200 4,145,700

2016
400,438
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TARIFA E PASTRIMIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
16 Tarifa e Pastrimit 118 200 000 109 957 984.63 93 %

Tarifa e pastrimit për vitin 2016 ështe planifikuar në vlerën 118 200 000 lekë dhe është
realizuar në masën 93% ose në vlerë 109 957 984.63 lekë. Kjo shumë është arkëtuar:

 Nga 696 subjekte të biznesit të madh në vlerën 31 765 800 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 294 subjekte të Biznesit të Madh debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016 në vlerën 11 975 227 lekë.

 Nga 2622 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 19 141 536 lekë, detyrime këto të
vitit 2016 si dhe nga 700 subjekte të Biznesit të Vogël debitorë për vitet paraardhëse
por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016 në vlerën 2 849 519 lekë.

 Nga 40 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 823 334 lekë
detyrime këto të vitit 2016 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo
fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit
gjatë vitit 2016 në vlerën 21 270 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 34 360 655 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016  në vlerën 2 897 615 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 908 033.63 lekë, nga abonentët familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk
kanë kontratë me UKKO, që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen
pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016  në vlerën 482 729 lekë si dhe nga
familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë në vlerën
4 732 266 lekë.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto zëra zenë në realizmin total të tarifës së pastrimit po i
ilustrojmë grafikisht :

Vitet
Tarifë për shërbim me tavolina

jashtë lokalit

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit
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TARIFA E PASTRIMIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
16 Tarifa e Pastrimit 118 200 000 109 957 984.63 93 %

Tarifa e pastrimit për vitin 2016 ështe planifikuar në vlerën 118 200 000 lekë dhe është
realizuar në masën 93% ose në vlerë 109 957 984.63 lekë. Kjo shumë është arkëtuar:

 Nga 696 subjekte të biznesit të madh në vlerën 31 765 800 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 294 subjekte të Biznesit të Madh debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016 në vlerën 11 975 227 lekë.

 Nga 2622 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 19 141 536 lekë, detyrime këto të
vitit 2016 si dhe nga 700 subjekte të Biznesit të Vogël debitorë për vitet paraardhëse
por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016 në vlerën 2 849 519 lekë.

 Nga 40 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 823 334 lekë
detyrime këto të vitit 2016 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo
fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit
gjatë vitit 2016 në vlerën 21 270 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 34 360 655 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016  në vlerën 2 897 615 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 908 033.63 lekë, nga abonentët familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk
kanë kontratë me UKKO, që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen
pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016  në vlerën 482 729 lekë si dhe nga
familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë në vlerën
4 732 266 lekë.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto zëra zenë në realizmin total të tarifës së pastrimit po i
ilustrojmë grafikisht :

2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për shërbim me tavolina

jashtë lokalit 2,741,275 2,022,300 2,595,300 3,444,200 4,145,700

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit
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TARIFA E PASTRIMIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
16 Tarifa e Pastrimit 118 200 000 109 957 984.63 93 %

Tarifa e pastrimit për vitin 2016 ështe planifikuar në vlerën 118 200 000 lekë dhe është
realizuar në masën 93% ose në vlerë 109 957 984.63 lekë. Kjo shumë është arkëtuar:

 Nga 696 subjekte të biznesit të madh në vlerën 31 765 800 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 294 subjekte të Biznesit të Madh debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016 në vlerën 11 975 227 lekë.

 Nga 2622 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 19 141 536 lekë, detyrime këto të
vitit 2016 si dhe nga 700 subjekte të Biznesit të Vogël debitorë për vitet paraardhëse
por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016 në vlerën 2 849 519 lekë.

 Nga 40 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 823 334 lekë
detyrime këto të vitit 2016 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo
fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit
gjatë vitit 2016 në vlerën 21 270 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 34 360 655 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2016  në vlerën 2 897 615 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 908 033.63 lekë, nga abonentët familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk
kanë kontratë me UKKO, që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen
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Realizimet e mësipërme sipas % që këto zëra zenë në realizmin total të tarifës së pastrimit po i
ilustrojmë grafikisht :

2016

4,145,700

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit
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Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 36 259 191 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së pastrimit
për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë pastrimi 49,719,607 58,843,384 62,825,304 73,698,794 109,957,985

TARIFË SHËRBIMI , VËRTETIME , ÇERTIFIKATA
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

17
Tarifë shërbimi, vërtetime,

çertifikata 13 000 000 10 999 655 85 %
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Tarifë pastrimi
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Të ardhura të tjera (tarifa shërbimi, vërtetime, çertifikata, etj), për vitin 2016 është planifikuar
në vlerën 13 000 000 lekë dhe është realizuar në masën 85 % ose në vlerën 10 999 655 lekë.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 1 208 191 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifave të shërbimit,
vërtetime, çertifikata, etj për vitet 2012 – 2013- 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë shërbimi,
vërtetime, çertifikata 5,991,427 5,925,621 10,526,585 9,791,464 10,999,655

ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

18
Çertifikatë për mbrojtjen nga

zjarri 0 583 800

Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri për vitin 2016 është realizuar në vlerën 583 800 lekë.
Konkretisht janë lëshuar 60 çertifikata për mbrojtjen nga zjarri prej të cilave 54 kanë qënë
rinovim çertifikate dhe 6 çertifikata kanë qënë për herë të parë. Më të detajuara po i paraqesim
më poshtë:

 42 çertifikata të tregut të karburanteve, pikave të GLN,  autoboteve të karburantit dhe
GLN.

 13 çertifikata të bankave të nivelit të dytë.
 2 çertifikata të subjekteve tregëtare dhe prodhuese
 1 çertifikatë për objekte kolektive banimi
 1 çertifikatë për objekte zyrash
 1 çertifikatë ambiente mësimdhënie

MIRATIM PROJEKTI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
19 Miratim projekti 0 297 500

Vitet 2012
Tarifë shërbimi, vërtetime,

çertifikata 5,991,427

Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata
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Miratim projekti për vitin 2016 është realizuar në vlerën 297 500 lekë. Kjo tarifë arkëtohet
konkretisht nga miratimi i projekteve të mbrojtjes nga zjarri për çdo lejë ndërtimi dhe
konkretisht gjatë vitit 2016 janë miratuar 47 të tilla.

MARRJE ME QIRA PYLLI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
20 Marrje me qira pylli 86 850 86 850 100%

Marrje me qira pylli për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 86 850 lekë dhe është realizuar
në masën 100 % ose në vlerën 86 850 lekë. Janë të ardhura të mbartura dhe të derdhura nga
Ministria e Mjedisit për llogari të Bashkisë Korçë.

HEQJE MATERIALI DRUSOR
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
21 Heqje materiali drusor 25 965 25 965 100%

Heqje materiali drusor për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 25 965 lekë dhe është
realizuar në masën 100 % ose në vlerën 25 965 lekë. Janë të ardhura të mbartura të dhe
derdhura nga Ministria e Mjedisit për llogari të Bashkisë Korçë.

TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

22
Të ardhura nga shitja e druve

të zjarrit 8 735 476 8 735 476 100%

Të ardhura nga shitja e drurëve të zjarrit për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 8 735 476
lekë dhe është realizuar në masën 100 % ose në vlerën 8 735 476 lekë. Kjo shumë është
arkëtuar nga 2 kontrata të rinegociuara, konkretisht nga kontrata e një subjekti me vlerën
3 731 800 lekë dhe kontrata e  një subjekti tjetër në vlerën 5 003 676 lekë.

QIRA PËR KULLOTA
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
23 Qira për kullota 457 600 532 600 116%

Qira për kullota për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 457 600 lekë dhe është realizuar në
masën 116 % ose në vlerën 532 600 lekë. Aktualisht janë 18 kontrata qiraje me vlerë totale
592 600 lekë dhe brenda vitit 2016 janë arkëtuar 17 kontrata në vlerën 532 600 lekë. Mbetet
për tu arkëtuar dhe 1 kontratë qiraje në vlerën 60 000 lekë.

TARIFË PARKIMI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
24 Tarifë Parkimi 16,000,000 16,475,497 103%

Tarifë parkimi për vitin 2016 është planifikuar 16,000,000 lekë dhe deri në fund të vitit 2016
është realizuar në masën 103 % ose në vlerë 16,475,497 lekë. Realizimi i kësaj tarife vjen si
rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

 Tarifa e parkimit të rezervuar për institucionet apo subjektet për vitin 2016 por dhe për
ato paraardhëse në vlerën 778,480 lekë
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 Tarifa e parkimit për shërbimin e transportit të udhëtarëve me taksi për vitin 2016 por
dhe për ato paraardhëse në vlerën 284,667 lekë

 Tarifa e parkimit të subjekteve transportit të udhëtarëve që operojnë me linja
ndërqytetëse për vitin 2016 por dhe për ato paraardhëse në vlerën 2,395,950 lekë

 Tarifë parkimi e arkëtuar nga subjekti i kontraktuar për vjeljen e tarifës së parkimit në
qytet në vendparkimet e miratuara me pagesë në vlerën 13,016,400 lekë.

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 3 008 570 lekë më shumë se sa në vitin 2015. Kjo vlerë
vjen si rezultat i rritjes së performancës së subjektit të kontraktuar për shkak të kontrolleve të
kryera nga ana jonë në vend parkimet e miratuara me pagesë.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të Tarifës së Parkimit
për vitet  2012 – 2013 – 2014– 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016

Tarifë parkimi 2,422,740 1,943,306 5,480,070 13,466,927 16,475,497

GJOBA POLICIA BASHKIAKE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
25 Gjoba Policia Bashkiake 1,500,000 1,095,000 73 %

Gjoba Policia Bashkiake për vitin 2016 është planifikuar 1,500,000 lekë dhe realizimi i saj
deri në fund të vitit 2016 është në masën 73% ose në vlerën 1,095,000 lekë.
Gjatë vitit 2016 në total janë vendosur 846 gjoba në vlerën 1 192 000 lekë nga të cilat 800 janë
arkëtuar brenda vitit 2016 në vlerën 1 070 000 lekë dhe 46 gjoba për vlerën 122 000 lekë janë
të pa arkëtuara. Gjithashtu po brenda vitit 2016 janë arkëtuar dhe 20 gjoba në vlerën 25 000
lekë të pa arkëtuara këto nga vitet e  meparëshme dhe mbetën për tu arkëtuar dhe 8 gjoba në
vlerë 16 000 lekë nga vitet e mëparëshme  për të cilat po ndiqen të gjitha procedurat ligjore për
arkëtimin e tyre.

Vitet 2012
Tarifë parkimi 2,422,740
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2016
16,475,497
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të zërit gjoba Policia
Bashkiake për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016

Gjoba policia bashkiake 42,000 19,000 22,000 208,000 1,095,000

GJOBË PËR VONESË NË PAGESË
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

26
Gjoba për vonesë në

pagesë 8,600,000 6,293,881 73 %

Gjoba për vonesë në pagesë për vitin 2016 është planifikuar 8 600 000 lekë dhe realizimi i saj
deri në fund të vitit 2016 është në masën 73 % ose në vlerën 6 293 881 lekë. Ky zë është
realizuar në vlerën 116 537 lekë nga subjektet debitore të biznesit të vogël të krijuar deri në
vitin 2013 kur këto subjekte paguanin pranë Bashkisë Korçë taksën vendore të biznesit të
vogël dhe të arkëtuara gjatë vitit 2016 nga zbatimi i  masave shtrënguese sipas legjislacionit në
fuqi për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga subjektet debitore dhe në vlerën 6 177 344
lekë nga subjektet e biznesit të vogël, subjektet e biznesit të madh, pronarët e ndërtesave apo
ata të tokave bujqësore të arkëtuara gjatë vitit 2016 nga zbatimi i  masave shtrënguese sipas
legjislacionit në fuqi për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga subjektet debitorë por dhe
të atyre subjekteve të cilët kanë likujduar taksat dhe tarifat lokale jashtë afateve të miratuara
në Vendimin e Këshillit të Bashkisë për vitin 2016.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të gjobave për vonesë
në pagesë për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Gjobë për vonesë në pagesë 619,873 757,239 447,455 2,204,066 6,293,881

Vitet 2012
Gjoba policia bashkiake 42,000

Gjoba policia bashkiake
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1,095,000
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GJOBA TË INSPEKTORIATIT NDËRTIMOR VENDOR
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

27
Gjoba të Inspektoriatit

Ndërtimor Vendor 6,000,000 900,000 15%

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 6.000.000
lekë  dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2016 është në masën 15 % ose në vlerën 900 000
lekë. Konkretisht gjatë vitit 2016 janë vendosur gjithsej 12 gjoba në vlerë 2 050 000 lekë prej
të cilave janë likujduar brenda vitit 2016, 8 gjoba në vlerë 900 000 lekë dhe mbeten për tu
vjelë 4 gjoba me vlerë 1 150 000 lekë. Gjithashu vazhdojnë të jenë në ekzekutim nga
përmbarimi 10 gjoba në vlerë 1 980 000 lekë dhe në proces gjyqësor vazhdojnë të jenë 4 gjoba
në vlerë 3 050 000 lekë.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të gjobave të
Inspektoriatit Ndërtimor Vendor për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Gjoba të Inspektoriatit

Ndërtimor Vendor 1,120,000 2,030,000 1,390,000 730,000 900,000

Vitet
Gjobë për vonesë në pagesë 619,873

Gjobë për vonesë në pagesë

Vitet
Gjoba inspektoriati i ndërtimit

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor
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Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

27
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Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 6.000.000
lekë  dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2016 është në masën 15 % ose në vlerën 900 000
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Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të gjobave të
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Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Gjoba të Inspektoriatit

Ndërtimor Vendor 1,120,000 2,030,000 1,390,000 730,000 900,000

2016
6,293,881

2016
900,000

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor
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GJOBA TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

28
Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të

Territorit 1,500,000 656,100 44%

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 1 500
000 lekë, dhe është realizuar në masën 44 % ose në vlerën 656 100 lekë.
Gjatë vitit 2016 në total janë vendosur 102 gjoba në vlerën 901 100 lekë  nga të cilat 70 gjoba
janë arkëtuar brënda vitit 2016 në vlerën 556 100 lekë, gjithashtu po gjatë vitit 2016 janë
likujduar gjobat e pambledhura për vitet 2014 dhe 2015 konkretisht 6 gjoba të vitit 2015 në
vlerë 85 000 lekë dhe 2 gjoba të vitit 2014 në vlerën 15 000 lekë. Mbeten të pa arkëkuara 32
gjoba në vlerën 345 000 lekë për të cilat po ndiqen të gjitha procedurat ligjore për arkëtimin e
tyre gjatë këtij viti.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të gjobave të Drejtorisë
së Kontrollit të Territorit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Gjoba të drejtorisë së kontrollit të
territorit 125,000 55,000 33,000 149,000 656,100

QERA OBJEKTI,QERA TRUALLI DHE QERA TOKË BUJQËSORE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

29
Qira objekti, Qira Trualli,

Qira T.bujqësore e.t.j 1,425,240 3,668,608 257%

Qera objekti, qera trualli, qera tokë bujqësore e.t.j për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 1
425 240 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2016 është në masën 257 % ose në vlerën
3 668 608 lekë. Konkretisht realizimi i këtij zëri në këtë nivel vjen si rezultat i :

 Arkëtimit të 2 640 297 lekë nga zëri qira trualli.
 Arkëtimit të 928 950 lekë nga zëri qira objekti.
 Arkëtimit të 99 361 lekë nga zëri qira tokë bujqësore.

Vitet
Gjoba të drejtorisë së kontrollit të

territorit

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit
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2012 2013 2014 2015 2016
Gjoba të drejtorisë së kontrollit të

territorit 125,000 55,000 33,000 149,000 656,100

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit
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Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 1 500
000 lekë, dhe është realizuar në masën 44 % ose në vlerën 656 100 lekë.
Gjatë vitit 2016 në total janë vendosur 102 gjoba në vlerën 901 100 lekë  nga të cilat 70 gjoba
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likujduar gjobat e pambledhura për vitet 2014 dhe 2015 konkretisht 6 gjoba të vitit 2015 në
vlerë 85 000 lekë dhe 2 gjoba të vitit 2014 në vlerën 15 000 lekë. Mbeten të pa arkëkuara 32
gjoba në vlerën 345 000 lekë për të cilat po ndiqen të gjitha procedurat ligjore për arkëtimin e
tyre gjatë këtij viti.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të gjobave të Drejtorisë
së Kontrollit të Territorit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Gjoba të drejtorisë së kontrollit të
territorit 125,000 55,000 33,000 149,000 656,100

QERA OBJEKTI,QERA TRUALLI DHE QERA TOKË BUJQËSORE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

29
Qira objekti, Qira Trualli,

Qira T.bujqësore e.t.j 1,425,240 3,668,608 257%

Qera objekti, qera trualli, qera tokë bujqësore e.t.j për vitin 2016 është planifikuar në vlerën 1
425 240 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2016 është në masën 257 % ose në vlerën
3 668 608 lekë. Konkretisht realizimi i këtij zëri në këtë nivel vjen si rezultat i :

 Arkëtimit të 2 640 297 lekë nga zëri qira trualli.
 Arkëtimit të 928 950 lekë nga zëri qira objekti.
 Arkëtimit të 99 361 lekë nga zëri qira tokë bujqësore.

2016

656,100

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit
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Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 1 470 545 lekë më shumë se sa në vitin 2015.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të zërit qera objekti për
vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Qira objekti, Qira Trualli, Qira
Tokë bujqësore e.t.j 1,550,338 819,935 1,305,032 2,198,063 3,668,608

TARIFË PËR DHËNIEN E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

30
Tarifë për dhënien e

treguesve të zhvillimit 1,000,000 287,000 29 %

Tarifë për dhënien e treguesve të zhvillimit për vitin 2016 është planifikuar 1 000 000 lekë,
dhe është realizuar në masën 29 % ose në vlerën 287 000 lekë.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 197 000 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së plan
vendosjes për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për dhënien e treguesve të
zhvillimit 0 0 192,000 90,000 287,000

Vitet
Qera objekti, Qera Trualli, Qera

Tokë bujqësore e.t.j

Qira objekti, Qira Trualli, Qira Tokë bujqësore
e.t.j
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vendosjes për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për dhënien e treguesve të
zhvillimit 0 0 192,000 90,000 287,000

2012 2013 2014 2015
Qera objekti, Qera Trualli, Qera

Tokë bujqësore e.t.j 1,550,338 819,935 1,305,032 2,198,063 3,668,608

Qira objekti, Qira Trualli, Qira Tokë bujqësore
e.t.j

RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

27

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
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TARIFË PËR DHËNIEN E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

30
Tarifë për dhënien e

treguesve të zhvillimit 1,000,000 287,000 29 %

Tarifë për dhënien e treguesve të zhvillimit për vitin 2016 është planifikuar 1 000 000 lekë,
dhe është realizuar në masën 29 % ose në vlerën 287 000 lekë.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 197 000 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së plan
vendosjes për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për dhënien e treguesve të
zhvillimit 0 0 192,000 90,000 287,000

2016

3,668,608

Qira objekti, Qira Trualli, Qira Tokë bujqësore
e.t.j
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TARIFË NDRIÇIMI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
31 Tarifë Ndriçimi 38,130,000 36,317,435 95%

Tarifa e ndriçimit për vitin 2016 ështe planifikuar në vlerën 38 130 000 lekë dhe është
realizuar në masën 95% ose në vlerë 36 317 435 lekë. Kjo shumë është arkëtuar:

 Nga 671 subjekte të biznesit të madh në vlerën 6 070 617 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 196 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2016 në vlerën 1 617 496 lekë.

 Nga 2623 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 10 839 920 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 463 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2016 në vlerën 968 804 lekë.

 Nga 40 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 205 833 lekë
detyrime këto të vitit 2016 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo
fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e
ndriçimit gjatë vitit 2016 në vlerën 8 109 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 9 827 264 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO që kanë qënë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2016  në vlerën 1 071 950 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 346 759 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me
UKKO, që kanë qënë debitore për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e
ndriçimit gjatë vitit 2016  në vlerën 183 109 lekë si dhe nga familjarët rezidentë
efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë në vlerën 5 177 574 lekë.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të tarifës së
ndriçimit po i ilustrojmë grafikisht :

Vitet
Tarifë për dhënien e treguesve të

zhvillimit

Tarifë për dhënien e treguesve të zhvillimit
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2016

287,000

Tarifë për dhënien e treguesve të zhvillimit
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Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 8 768 433 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Duhet të theksojmë se realizimi në këtë masë vjen si rezultat i punës së kryer nga ana e
inspektorëve në terren,  pagimit brenda afateve ligjore nga familjarët, nga ana e subjekteve të
Biznesit të Madh dhe Biznesit të Vogël, nga bashkëpunimi ndërmjet të gjitha drejtorive të
Bashkisë, institucioneve të varësisë apo institucioneve të tjera si dhe nga zbatimi i  masave
shtrënguese sipas legjislacionit në fuqi për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga subjektet
debitore.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së ndriçimit
për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë ndriçimi 15,424,960 17,774,749 23,704,862 27,549,002 36,317,435

27%

1%

14%

4%

3%

0%
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Tarifë Ndriçimi

Biznes I madh 2016

Biznes I vogel 2016

Institucione

U.k.ko/ Familje 2016

D.A/ Familje 2016

D.A/ Familje Njësi 2016

Debitorë Biznes I madh

Debitorë Biznes I Vogël

Debitore-Institucione

Debitorë U.k.ko/ Familje
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TARIFË GJELBËRIMI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
32 Tarifë Gjelbërimi 20,865,000 22,321,664 107 %

Tarifa e gjelbërimit për vitin 2016 ështe planifikuar në vlerën 20 865 500 lekë dhe është
realizuar në masën 107 % ose në vlerë 22 321 664 lekë. Kjo shumë është arkëtuar:

 Nga 665 subjekte të biznesit të madh në vlerën 3 561 329 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 187 subjekte të Biznesit të Madh debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2016 në vlerën 900 316 lekë.

 Nga 2296 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 8 501 745 lekë, detyrime këto të vitit
2016 si dhe nga 418 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që
kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2016 në vlerën 498 718 lekë.

 Nga 40 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 205 833 lekë
detyrime këto të vitit 2016 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo
fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e
gjelbërimit gjatë vitit 2016 në vlerën 5 763 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 7 500 113 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO që kanë qënë debitore për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2016  në vlerën 770 464 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 247 768 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me
UKKO, që kanë qënë debitore për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e
gjelbërimit gjatë vitit 2016  në vlerën 129 615 lekë.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të tarifës së
gjelbërimit po i ilustrojmë grafikisht :

Vitet 2012
Tarifë ndriçimi 15,424,960

Tarifë ndriçimi
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gjelbërimit gjatë vitit 2016 në vlerën 5 763 lekë.

 Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për
vitin 2016 në vlerën 7 500 113 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë
kontratë me UKKO që kanë qënë debitore për vitet paraardhëse por që kryen pagesën
për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2016  në vlerën 770 464 lekë.

 Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë
nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2016
në vlerën 247 768 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me
UKKO, që kanë qënë debitore për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e
gjelbërimit gjatë vitit 2016  në vlerën 129 615 lekë.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të tarifës së
gjelbërimit po i ilustrojmë grafikisht :

2013 2014 2015 2016
17,774,749 23,704,862 27,549,002 36,317,435

Tarifë ndriçimi
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2016
36,317,435
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Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 5 096 775  lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Duhet të theksojmë se realizimi në këtë masë vjen si rezultat i punës së kryer nga ana e
inspektorëve në terren,  pagimit brenda afateve ligjore nga familjarët, nga ana e subjekteve të
Biznesit të Madh dhe Biznesit të Vogël, nga bashkëpunimi ndërmjet të gjitha drejtorive të
bashkisë, institucioneve të varësisë apo institucioneve të tjera si dhe nga zbatimi i  masave
shtrënguese sipas legjislacionit në fuqi për arkëtimin e detyrimeve të pa paguara nga subjektet
debitore.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së gjelbërimit
për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:
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Tarifë gjelbërimi 10,545,989 12,084,452 15,503,114 17,224,889 22,321,664
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TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONË PUBLIKE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

33
Tarifë për servitutin e

kalimit në pronë publike 1 635 000 1 238 474 76 %

Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike për vitin 2016 është planifikuar 1 635 000 lekë
dhe është realizuar në masën 76 % ose në vlerën 1 238 474 lekë. Për planifikimin e këtij zëri
jemi bazuar në të dhënat e marra nga grupi i punës i cili ka inventarizuar dhe matur në terren
sipërfaqet e subjekteve që kanë zënë prona publike për zhvillimin e aktivitetit të tyre dhe
realizimi vjen si rezultat i zbatimit të masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë
Korçë si dhe është ndjekur me përparësi vjelja e këtij detyrimi nga subjektet dhe pronarët të
cilët duhet ta paguajnë këtë tarifë brenda afateve të përcaktuara. Po ta krahasojmë realizimin e
vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit 2016 të kemi arkëtuar një shumë
prej 581 106  lekë më shumë se sa në vitin 2015.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për
servitutin e kalimit në pronë publike për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016

Tarifë për servitutin e kalimit në
pronë publike 377,060 337,820 679,464 657,368

1,238,47
4

TARIFË PËRDORIMI I TREGUT TË LIRE TË QYTETIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

34
Tarifë përdorimi i tregut të

lirë të qytetit
0 519 530

Tarifë përdorimi tregu i lirë i qytetit për vitin 2016 nuk është planifikuar dhe është realizuar në
vlerën 519 530 lekë. Ky  realizim vjen si rezultat i zbatimit të masave shtrënguese të ndërmara

Vitet
Tarifë për servitutin e kalimit në

pronë publike

Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike
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nga ana e Bashkisë Korçë për subjektet debitore që nuk e paguan këtë tarifë brenda vitit 2015
por dhe atyre paraardhese, pasi për vitin 2016 falë incentivave fiskale që Bashkia Korçë
ndërmori ndaj biznesit kjo tarifë u bë 0 lekë.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së përdorimit
të tregut të lirë të qytetit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë përdorimi i tregut të lirë të
qytetit 5,316,780 501,160 4,262,690 2,646,420 519,530

TARIFË LEJË PËRDORIMI KANTINA
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
35 Tarifë lejë përdorimi kantina 500 000 14 750 3 %

Tarifë lejë veprimtarie kantina për vitin 2016 është planifikuar 500 000 lekë dhe është
realizuar në masën 3 % ose në vlerën 14 750 lekë. Ky mosrealizim vjen si shkak i largimit nga
hapësirat publike të subjekteve të cilat për shkak të përfundimit të investimeve publike por dhe
zhvendosjes se stacionit të furgonave që niseshin për në rrethet e tjera nga zona e ish U.M.B
ka bërë që këto subjekte të ndërpresin lejën e aktivitetit. Pra këto dy faktorë të përmendur bënë
të pamundur realizimin e kasaj tarife.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të zërit tarifë lejë
përdorimi kantina për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë lejë përdorimi kantina 1,081,351 824,450 915,100 787,970 14,750

Vitet
Tarifë përdorimi i tregut të lirë të

qytetit

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit

RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

33

nga ana e Bashkisë Korçë për subjektet debitore që nuk e paguan këtë tarifë brenda vitit 2015
por dhe atyre paraardhese, pasi për vitin 2016 falë incentivave fiskale që Bashkia Korçë
ndërmori ndaj biznesit kjo tarifë u bë 0 lekë.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së përdorimit
të tregut të lirë të qytetit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë përdorimi i tregut të lirë të
qytetit 5,316,780 501,160 4,262,690 2,646,420 519,530

TARIFË LEJË PËRDORIMI KANTINA
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
35 Tarifë lejë përdorimi kantina 500 000 14 750 3 %

Tarifë lejë veprimtarie kantina për vitin 2016 është planifikuar 500 000 lekë dhe është
realizuar në masën 3 % ose në vlerën 14 750 lekë. Ky mosrealizim vjen si shkak i largimit nga
hapësirat publike të subjekteve të cilat për shkak të përfundimit të investimeve publike por dhe
zhvendosjes se stacionit të furgonave që niseshin për në rrethet e tjera nga zona e ish U.M.B
ka bërë që këto subjekte të ndërpresin lejën e aktivitetit. Pra këto dy faktorë të përmendur bënë
të pamundur realizimin e kasaj tarife.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të zërit tarifë lejë
përdorimi kantina për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë lejë përdorimi kantina 1,081,351 824,450 915,100 787,970 14,750

2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë përdorimi i tregut të lirë të

qytetit 5,316,780 501,160 4,262,690 2,646,420 519,530

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit

RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

33

nga ana e Bashkisë Korçë për subjektet debitore që nuk e paguan këtë tarifë brenda vitit 2015
por dhe atyre paraardhese, pasi për vitin 2016 falë incentivave fiskale që Bashkia Korçë
ndërmori ndaj biznesit kjo tarifë u bë 0 lekë.

Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës së përdorimit
të tregut të lirë të qytetit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë përdorimi i tregut të lirë të
qytetit 5,316,780 501,160 4,262,690 2,646,420 519,530

TARIFË LEJË PËRDORIMI KANTINA
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
35 Tarifë lejë përdorimi kantina 500 000 14 750 3 %

Tarifë lejë veprimtarie kantina për vitin 2016 është planifikuar 500 000 lekë dhe është
realizuar në masën 3 % ose në vlerën 14 750 lekë. Ky mosrealizim vjen si shkak i largimit nga
hapësirat publike të subjekteve të cilat për shkak të përfundimit të investimeve publike por dhe
zhvendosjes se stacionit të furgonave që niseshin për në rrethet e tjera nga zona e ish U.M.B
ka bërë që këto subjekte të ndërpresin lejën e aktivitetit. Pra këto dy faktorë të përmendur bënë
të pamundur realizimin e kasaj tarife.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të zërit tarifë lejë
përdorimi kantina për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë lejë përdorimi kantina 1,081,351 824,450 915,100 787,970 14,750

2016

519,530

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit



RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

34

TARIFË PËR EKSPOZIM MALLI JASHTË DYQANIT
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

36
Tarifë për ekspozim malli

jashtë dyqanit 385 000 289 650 75 %

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit për vitin 2016 është planifikuar 385 000 lekë  dhe
është realizuar në masën 75 % ose në vlerën 289 650 lekë. Ky  realizim vjen si rezultat i
zbatimit të masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë për subjektet debitore
që nuk e paguan këtë tarifë brenda vitit 2015 por dhe atyre paraardhese, pasi për vitin 2016
falë incentivave fiskale që Bashkia Korçë ndërmori ndaj biznesit kjo tarifë u bë 0 lekë.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për ekspozim
malli jashtë dyqanit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
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jashtë dyqanit 981,150 714,750 1,120,100 1,461,000 289,650

Vitet
Tarifë leje përdorimi kantina 1,081,351

Tarifë leje përdorimi kantina

1
Vitet 2012
Tarifë për ekspozim malli

jashtë dyqanit 981,150

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit
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është realizuar në masën 75 % ose në vlerën 289 650 lekë. Ky  realizim vjen si rezultat i
zbatimit të masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë për subjektet debitore
që nuk e paguan këtë tarifë brenda vitit 2015 por dhe atyre paraardhese, pasi për vitin 2016
falë incentivave fiskale që Bashkia Korçë ndërmori ndaj biznesit kjo tarifë u bë 0 lekë.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për ekspozim
malli jashtë dyqanit për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për ekspozim malli
jashtë dyqanit 981,150 714,750 1,120,100 1,461,000 289,650

2016
14,750

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit
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TARIFË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

37
Tarifë për zënien e
hapësirave publike 5,543,000 7,491,437 135 %

Tarifë për zënie hapësire publike për vitin 2016 është planifikuar 5,543,000 lekë dhe është
realizuar në masën 135 % ose në vlerën 7,491,437 lekë. Ky realizim vjen si rezultat i zbatimit
të masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë, si rezultat i punës së kryer nga
inspektorët të cilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet për zënien e hapësirave
publike si dhe në ndjekjen e arkëtimit të kësaj tarife brenda afateve të përcaktuara. Me
konkretisht dhe më të detajuar po e paraqesim më poshtë:

Tarifë për zënien e hapësirave publike Vlera/lekë
Tek inkubatori i biznesit (ish U.M.B) 2,755,538
Në tregje të miratuara nga bashkia 876,960
Shërbim me tavolina jashtë lokalit 2,574,409
Promocione dhe panaire 707,000

Detyrime të prapambetura 577,530

Totali 7,491,437

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 6 854 003 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për zënie
hapësire publike për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për zënie hapësire publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,491,437

Vitet
Tarifë për zënie hapësire publike

Tarifë për  zënie hapësire publike
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konkretisht dhe më të detajuar po e paraqesim më poshtë:

Tarifë për zënien e hapësirave publike Vlera/lekë
Tek inkubatori i biznesit (ish U.M.B) 2,755,538
Në tregje të miratuara nga bashkia 876,960
Shërbim me tavolina jashtë lokalit 2,574,409
Promocione dhe panaire 707,000

Detyrime të prapambetura 577,530

Totali 7,491,437

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 6 854 003 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për zënie
hapësire publike për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për zënie hapësire publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,491,437

2012 2013 2014 2015
Tarifë për zënie hapësire publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,491,437

Tarifë për  zënie hapësire publike
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Tarifë për zënien e
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Tarifë për zënie hapësire publike për vitin 2016 është planifikuar 5,543,000 lekë dhe është
realizuar në masën 135 % ose në vlerën 7,491,437 lekë. Ky realizim vjen si rezultat i zbatimit
të masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë, si rezultat i punës së kryer nga
inspektorët të cilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet për zënien e hapësirave
publike si dhe në ndjekjen e arkëtimit të kësaj tarife brenda afateve të përcaktuara. Me
konkretisht dhe më të detajuar po e paraqesim më poshtë:

Tarifë për zënien e hapësirave publike Vlera/lekë
Tek inkubatori i biznesit (ish U.M.B) 2,755,538
Në tregje të miratuara nga bashkia 876,960
Shërbim me tavolina jashtë lokalit 2,574,409
Promocione dhe panaire 707,000

Detyrime të prapambetura 577,530

Totali 7,491,437

Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 6 854 003 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të tarifës për zënie
hapësire publike për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016 :

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifë për zënie hapësire publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,491,437

2016
7,491,437
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TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

38
Taksa mbi tokën

bujqësore 17 170 000 22 450 806 131 %

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2016 është planifikuar 17 170 000 lekë  dhe është
realizuar në masën 131 % ose në vlerën 22 450 806 lekë. Kjo shumë është arketuar nga:

 Poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Korçë në vlerën 1 177 842
lekë

 Poseduesit e tokës bujqësore në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë përveç
Njësinë Administrative Korçë në vlerën 21 272 964 lekë

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të taksës së tokës
bujqësore po i ilustrojmë grafikisht :

Siç duket nga tabela por edhe nga shpjegimi që bëmë më sipër kemi një realizim të tejkaluar
nga planifikimi i cili rrjedh si rezultat dhe i mungesës së informacionit të plotë në lidhje me
sipërfaqet, bonitetet, pronarët apo përdoruesit e tokës bujqësore në Njesitë Administrative të
Bashkisë Korçë përveç Njësisë Administrative Korçë. Rol të rëndësishëm në këtë realizim ka
luajtur informimi, njoftimi, ndjekja e pagimit të detyrimeve për vitin korent sidomos në njësite
administrative por dhe zbatimi i masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë
për detyrime të pambledhura nga vitet e mëparëshme.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 12 374 303 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës mbi tokën
bujqësore për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksa mbi tokën

bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 22,450,806

95%

Taksë Tokë Bujqësore
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TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

38
Taksa mbi tokën

bujqësore 17 170 000 22 450 806 131 %

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2016 është planifikuar 17 170 000 lekë  dhe është
realizuar në masën 131 % ose në vlerën 22 450 806 lekë. Kjo shumë është arketuar nga:

 Poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Korçë në vlerën 1 177 842
lekë

 Poseduesit e tokës bujqësore në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë përveç
Njësinë Administrative Korçë në vlerën 21 272 964 lekë

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të taksës së tokës
bujqësore po i ilustrojmë grafikisht :

Siç duket nga tabela por edhe nga shpjegimi që bëmë më sipër kemi një realizim të tejkaluar
nga planifikimi i cili rrjedh si rezultat dhe i mungesës së informacionit të plotë në lidhje me
sipërfaqet, bonitetet, pronarët apo përdoruesit e tokës bujqësore në Njesitë Administrative të
Bashkisë Korçë përveç Njësisë Administrative Korçë. Rol të rëndësishëm në këtë realizim ka
luajtur informimi, njoftimi, ndjekja e pagimit të detyrimeve për vitin korent sidomos në njësite
administrative por dhe zbatimi i masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë
për detyrime të pambledhura nga vitet e mëparëshme.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 12 374 303 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës mbi tokën
bujqësore për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksa mbi tokën

bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 22,450,806

5%

95%

Taksë Tokë Bujqësore

Qytet

Njësi Administrative
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TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

38
Taksa mbi tokën

bujqësore 17 170 000 22 450 806 131 %

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2016 është planifikuar 17 170 000 lekë  dhe është
realizuar në masën 131 % ose në vlerën 22 450 806 lekë. Kjo shumë është arketuar nga:

 Poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Korçë në vlerën 1 177 842
lekë

 Poseduesit e tokës bujqësore në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë përveç
Njësinë Administrative Korçë në vlerën 21 272 964 lekë

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizmin total të taksës së tokës
bujqësore po i ilustrojmë grafikisht :

Siç duket nga tabela por edhe nga shpjegimi që bëmë më sipër kemi një realizim të tejkaluar
nga planifikimi i cili rrjedh si rezultat dhe i mungesës së informacionit të plotë në lidhje me
sipërfaqet, bonitetet, pronarët apo përdoruesit e tokës bujqësore në Njesitë Administrative të
Bashkisë Korçë përveç Njësisë Administrative Korçë. Rol të rëndësishëm në këtë realizim ka
luajtur informimi, njoftimi, ndjekja e pagimit të detyrimeve për vitin korent sidomos në njësite
administrative por dhe zbatimi i masave shtrënguese të ndërmara nga ana e Bashkisë Korçë
për detyrime të pambledhura nga vitet e mëparëshme.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 12 374 303 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të taksës mbi tokën
bujqësore për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Taksa mbi tokën

bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 22,450,806

Njësi Administrative



RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

37

TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE)
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

39
Të ardhura nga qiratë

(banesa sociale) 6 961 744 6 895 065 99 %

Të ardhurat nga qeratë, (banesa sociale) për vitin 2016 është planifikuar 6 961 744 lekë  dhe
është realizuar në masën 99 % ose në vlerën 6 895 065  lekë.
Në arkëtimin prej 6,895,065 lekë të qirave nga banesat sociale të ndërtuara me bashkëfinancim
nga fonde të Bashkise Korce, Buxheti i Shtetit dhe nga CEB, përvec se janë arkëtuar qiratë
korente janë arkëtuar përfundimisht detyrimet e prapambetura nga viti 2013 në masën 99.765
lekë.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të ardhura nga qiratë
(banesa sociale) për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Të ardh nga qiratë,
banesa sociale 0 0 3,587,703 6,583,953 6,895,065

Vitet 2012
Taksa mbi tokën bujqësore 3,760,957

Taksa mbi tokën bujqësore

Vitet 2012
Të ardh nga qiratë, banesa

sociale 0

Të ardh nga qiratë, banesa sociale
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Në arkëtimin prej 6,895,065 lekë të qirave nga banesat sociale të ndërtuara me bashkëfinancim
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(banesa sociale) për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Të ardh nga qiratë,
banesa sociale 0 0 3,587,703 6,583,953 6,895,065

2012 2013 2014 2015 2016
3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 22,450,806

Taksa mbi tokën bujqësore

2012 2013 2014 2015 2016

0 0 3,587,703 6,583,953 6,895,065

Të ardh nga qiratë, banesa sociale
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Të ardhura nga qiratë

(banesa sociale) 6 961 744 6 895 065 99 %

Të ardhurat nga qeratë, (banesa sociale) për vitin 2016 është planifikuar 6 961 744 lekë  dhe
është realizuar në masën 99 % ose në vlerën 6 895 065  lekë.
Në arkëtimin prej 6,895,065 lekë të qirave nga banesat sociale të ndërtuara me bashkëfinancim
nga fonde të Bashkise Korce, Buxheti i Shtetit dhe nga CEB, përvec se janë arkëtuar qiratë
korente janë arkëtuar përfundimisht detyrimet e prapambetura nga viti 2013 në masën 99.765
lekë.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të ardhura nga qiratë
(banesa sociale) për vitet 2012 – 2013 – 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Të ardh nga qiratë,
banesa sociale 0 0 3,587,703 6,583,953 6,895,065

2016
22,450,806
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TAKSË E PËRKOHSHME PËR LINJAT AJRORE DHE NËNTOKËSORE
(TELEFONI, ENERGJI, TV KABLLOR, INTERNET)

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

40
Taksë e përkohshme për linjat

ajrore dhe nëntokësore 3 120 000 1 884 000 60 %

Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore për vitin 2016 është planifikuar në
vlerën 3 120 000 lekë  dhe gjatë vitit 2016 është arkëtuar vlera 1 884 000 leke. Kjo vlerë ka
erdhur si vazhdim i ndjekjes së proçedurave ligjore të arkëtimit të vlerës 1 872 000 lekë nga
një subjekt detyrime këto deri në fund të vitit 2014 dhe detyrimit prej 12 000 leke i një
subjekti për vitin 2016. Duhet theksuar se është bërë e mundur sigurimi në bankë i detyrimit të
vitit 2015 dhe 2016 për një subjekt debitor për të cilin jemi në vazhdim të procesit gjyqësor
por njëkohësisht po vazhdojnë proçedurat ligjore dhe për subjektet e tjera të cilat detyrohen ta
paguajnë këtë taksë.

QIRA NGA BANESAT QË KANË KALUAR NË PRONËSI TË BASHKISË KORÇË NGA
ENTI KOMBËTAR I BANESAVE

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

41

Qira nga banesat që kanë
kaluar në pronësi të

Bashkisë Korçë nga Enti
Kombëtar i Banesave 4 793 300 3 177 200 66 %

Të ardhurat nga qiratë, (banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave) për vitin 2016 është
planifikuar 4 793 300 lekë  dhe është realizuar në masën 66 % ose në vlerën 3 177 200 lekë.
Në arkëtimin prej 3.177.200 lekë nga qiratë banesave sociale të dorëzuara nga EKB përvec
qirasë korente janë arkëtuar dhe detyrime të prapambetura prej vitit 2013 në vlerën 281,891
leke. Për realizimin e të ardhurave nga qiratë e banesave sociale të dorëzuara nga EKB në
shifrën 66% në analizën tonë rezulton se mosrealizimi vjen nga fakti që 4 apartamente
vazhdojnë të jenë pa kontratë dhe për pasojë me detyrime të pashlyera prej vitit 2010, për këto
4 raste dhe nga takimet me familjarët, me shqyrtimin e dokumentacionit që ata na vunë në
dispozicion u konstatua se problematikat që ata kanë janë: mbivendosje pronësie, vendime
gjykate të pazbatuara, pretendime për status të përndjekuri, trajtim me strehim në kompesim të
pronës.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të ardhura nga qiratë
(banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave) për vitet 2012 – 2013– 2014 – 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016
Qira nga banesat që kanë kaluar në pronësi të
Bashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i Banesave 0 0 4,678,958 3,743,702 3,177,200
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KAMATË VONESA

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
42 Kamatë  vonesa 0 196 988 0

Kamatë vonesë për vitin 2016 është realizuar në vlerën 196 988 lekë. Kjo vlerë vjen si rezultat
i mospagimit në afatet e përcaktuara të qirave të banesave sociale por dhe atyre që kanë kaluar
në pronësi nga enti kombëtar i banesave.

TARIFË MIRËMBAJTJE VAREZA PUBLIKE
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja

43
Tarifë mirëmbajtje

vareza publike 14,180,000 10,597,898 75 %
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 Familjarët rezidentë efektivë të cilët paguajnë tarifën e mirëmbajtjes së varrezave
publike në Njësinë Administrative Korçë në vlerën 7 423 550 lekë
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pronësi të Bashkisë Korçë nga Enti

Kombëtar i Banesave

Qira nga banesat që kanë kaluar në pronësi të
Bashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i Banesave
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KAMATË VONESA

Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
42 Kamatë  vonesa 0 196 988 0
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TARIFË UJI
Nr Lloji i taksës ose tarifës Planifikimi 2016 Realizimi 2016 Përqindja
44 Tarifë uji 4 109 706 2 560 664 62 %

Tarifa e ujit për vitin 2016 është planifikuar 4 109 706 lekë  dhe është realizuar në masën 62
% ose në vlerën 2 560 664 lekë. Ky realizim në këtë masë vjen si rezultat se prej muajit
qershor 2016 e në vazhdim të gjitha ujësjellësat i kaluan për menaxhim Ndermarjes U.K.KO
dhe për pasojë që nga ky moment arkëtimet për tarifën e ujit për vitin 2016 bëhen nga kjo
ndërmarrje. Që prej muajit qershor vazhdojnë të arkëtohen të gjitha debitë për tarifën e ujit të
akumuluara në vite në çdo njësi administrative të Bashkisë Korçë me përjashtim të Njësisë
Administrative Korçë.
Po ta krahasojmë realizimin e vitit 2016 me realizimin e vitit 2015 na rezulton që gjatë vitit
2016 të kemi arkëtuar një shumë prej 343 808 lekë më shumë se sa në vitin 2015.
Më poshtë nëpërmjet tabelës dhe grafikut po japim trendin e realizimit të ardhura nga tarifë uji
për vitet 2015 dhe 2016:

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016

Tarifë uji 0 0 0 2,216,856 2,560,664

Vitet
Tarifë mirëmbajtjeje vareza

publike

Tarifë mirëmbajtjeje varreza publike
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II. REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË PËR VITIN 2016

Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe ndarjeve ekonomike jepet si më poshtë:
Shpenzimet sipas programeve

Viti 2013 % Viti 2014 % Viti 2015 % Viti 2016 %
Administrim I
përgjithshëm 197,902 39% 166,756 28% 207,841 25% 292,737 34%

Shërbimet Publike 140,514 28% 214,967 41% 413,885 49% 348,127 40%

Arsimi parauniversitar 78,204 15% 86,378 15% 107,606 13% 81,848 9%

Kulturë dhe sport 88,522 17% 98,512 16% 107,058 13% 137,485 16%

Transporti urban 5,456 1% 6,398 1% 6,982 1% 7,000 1%

Totali 510,598 100% 573,011 100% 843,372 100% 867,197 100%

Paraqitja grafike
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Shpenzimet sipas ndarjes ekonomike

Viti 2013 % Viti 2014 % Viti 2015 % Viti 2016 %
Paga dhe sigurime
shoqerore 186,856 37% 178,033 31% 208,337 25% 264,411 30%

Shpenzime operative 242,161 47% 282,995 49% 386,716 46% 430,791 50%

Shpenzime te tjera 44,323 9% 33,764 6% 31,566 4% 49,640 6%

Investime 37,258 7% 78,219 14% 216,753 26% 122,355 14%

Totali 510,598 100 573,011 100% 843,372 100% 867,197 100%

Paraqitja grafike

Programi i administrimit të përgjithshëm
 Shpenzime për paga

Shpenzimet për paga për punonjësit e administratës së Bashkisë, NJA dhe Institucioneve të
Varësisë janë realizuar në bazë të VKM nr. 586 datë 17.7.2013 “Për disa ndryshime në vendimin
nr. 1619 dt. 02.07.2008 të Këshillit të Ministrave, “Për klasifikimin e funksioneve grupimin e
njësive të qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të
organeve të qeverisjes vendore”, VKM nr. 929 datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e
fondit të veçantë”, i ndryshuar.
Numri i punonjësve të administratës së Bashkisë dhe Njësive Administrative për vitin 2016 ka
qënë 169.
Fondi i planifikuar për paga për vitin 2016 ishte në vlerën 119,738 mijë lekë. Realizimi për vitin
2016 ka qënë në vlerën 101,831 mijë lekë ose 85%.
Në zbatim të VKM nr.929 datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” të
ndryshuar, si dhe sipas Urdhërave të Kryetarit të Bashkisë fondi i veçantë u përdor për:
-150 mijë lekë për zhvillimin e aktivitetit me rastin e 8 Marsit.
-118 mijë lekë rast pensioni, sëmundje dhe rast fatkeqësie e detajuar si më poshtë:
38 mijë lekë rast pensioni
50 mijë lekë rast sëmundje
30 mijë lekë rast fatkeqësie
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 Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për vitin 2016 ka qënë në vlerën 18,554 mijë lekë. Realizimi i këtij fondi ka
qënë në vlerën 15,599 mijë lekë ose 84% .
 Shpenzimet operative (mallra dhe shërbime)

Fondi i planifikuar për shpenzime operative në programin e administrimit të përgjithshëm gjatë
vitit 2016 ka qënë 73,396 mijë lekë nga të cilat 4,892 mijë lekë janë shpenzime operative
(detyrime të NJA nga fondi tranzitor).
Realizimi i shpenzimeve operative për vitin 2016 ishte 59,234 mijë lekë ose 81% nga të cilat 3,565
mijë lekë është realizimi i shpenzimeve operative (detyrimet) nga fondi tranzitor paraqitet i
detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr. Përshkrimi I shpenzimit
Fakt
2015 Pl 2016 Fakt 12m 2016 Det 2016

Dif Pl16-
F16 % Dif F16-F15 %

1 TELEKOM+POSTA 1,009 2,116 1,762 1 354 83% 753 175%

2 ABONIM INTERNET ADSL 200 854 816 38 96% 616 408%

3 TELEFON PA PAGESE 1 5 5 0% (1) 0%

4 ENERGJIA ELEKTRIKE 4,020 6,510 5,194 1,316 80% 1,174 129%

5 PAGESE UJI 347 1,161 852 1 309 73% 505 246%

6 UDHETIME DHE DIETA 1,549 2,000 1,977 23 99% 428 128%

7 RIPARIM E PAJISJE MAKINASH 324 1,466 1,411 55 96% 1,087 435%

8 KARBURANT MAKINA+NGROHJE 10,297 8,000 7,651 181 349 96% (2,646) 74%

9
PRODH DHE TRANSMETIM SPOTI DHE
NJOFTIME 34 500 12 488 2% (22) 35%

10 PRODHIMI I REVISTES QYTETI IM 780 282 187 498 36% 282 #DIV/0!

11
MEREMETE ,LYERJE DHE PUNIME
ELEKTRIKE NE BASHKI DHE RAJONE 4,300 2,030 2,135 2,270 47% 2,030 #DIV/0!

12

SHTESE MEREMETE ,LYERJE DHE
PUNIME ELEKTRIKE NE BASHKI DHE
RAJONE 267 267 267 0% - #DIV/0!

13

MBIKQYRJE MEREMETE ,LYERJE DHE
PUNIME ELEKTRIKE NE BASHKI DHE
RAJONE 147 21 147 0% - #DIV/0!

14

KOLAUDIME MEREMETE ,LYERJE DHE
PUNIME ELEKTRIKE NE BASHKI DHE
RAJONE 14 14 0% - #DIV/0!

15 SHPENZIME PRITJE 150 150 0% - #DIV/0!

16
MATERIALE ELEKTRIKE DHE
HIDRAULIKE 179 450 249 16 201 55% 70 139%

17 VESHJE,UNIFORMA POLICIA 246 239 143 96 60% (103) 58%

18
SIGURACION MAKINE NDERTESE DHE
KONTROLL TEKNIK 482 800 497 303 62% 15 103%

19 SHPENZIME TE TJERA 539 520 471 180 49 91% (68) 87%

20 ORGANIZIMI FESTES 8 MARSIT 117 150 123 27 82% 6 105%

21 SHPENZIME Q.K.P. M.POTER 696 800 800 - 100% 104 115%

22
LETER SHKRIMI FOTOKOPJIMI
KANCELARI 560 950 741 209 78% 181 132%

23 MATERIALE KONSUMI 144 578 462 116 80% 318 321%
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24
RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAISJE TE
NDRYSHME 153 300 229 71 76% 76 150%

25 RUAJTJA E BASHKISE ETJ 3,550 7,746 7,402 344 96% 3,852 209%

26 BOJE PRINTERI E FOTOKOPJUES 607 1,091 887 204 81% 280 146%

27 SHPENZIME PER SHKOLLEN  E MALTES 600 700 700 - 100% 100 117%

28 VENDIME GJYQESORE 10,616 11,117 11,040 77 99% 424 104%

29 REGJISTRIMI PRONAVE BASHKI 532 452 250 202 55% (282) 47%

30

FOND PER PERBALLIMIN E SHP TE
VARRIMIT PER INVALIDIN E LUFTES
KRISTAQ JANAQ 150 150 - 100% 150 #DIV/0!

31 BLLOQE ADMINISTRATIVE 255 600 592 8 99% 337 232%

32
MAT PROMOCIO (FTESA,
FLETEPALOSJE,KARTOLINA, ALBUME) 291 1,208 490 672 718 41% 199 168%

33 VIJEZIMI I RRUGEVE 2,227 - - #DIV/0! (2,227) 0%

34
SHP MIREMB E PROGRAMIT TE
MENAXHIMIT TE TAKSAVE 480 900 888 12 99% 408 185%

35
LIDHJA ME INF (MIRATIMI NGA UKKO,
E MNZ ETJ) - - #DIV/0! - #DIV/0!

36

KONTRATA E FURNIZIMIT ME ENERGJI
ELEKTRIKE NGA OSHEE KORCE TE
OBJEKTIT  QENDRA PER PROMOVIMIN
E KUILTURES 243 243 - 100% 243 #DIV/0!

37 VLERESIMI I NDIKIMIT MJEDISOR 30 211 31 180 15% 1 103%

38 APLIKIMI I ARM 390 600 200 50 400 33% (190) 51%

39 PAGESA E KRYEPLEQVE TE FSHATIT 829 3,119 2,362 709 757 76% 1,533 285%

40 SHPENZIME TRANSPORTI 41 82 82 0% (41) 0%

41 DRU ZJARRI 1,052 3 3 - 100% (1,049) 0%

42 QERA AMBJENTI 17 - #DIV/0! (17) 0%

43 FESTA E ZONES LEKAS 185 230 190 40 83% 5 103%

TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 42,599 61,509 51,130 4,420 10,379 83% 8,531 120%

Projekte 3,641 6,995 4,539 911 2,456 65% 898 125%

44 SHER TE PRINTIMIT DHE PUBLIKIMIT 362 1,128 283 654 845 25% (79) 78%

45 SHPENZIME PRITJE PERCJELLJE 90 77 13 86% 77 #DIV/0!

46 SHPENZIME QERAMARRJE AMBIENTI 1,504 2,837 1,830 152 1,007 65% 326 122%

47 SHPENZIME QERAMARJE TE TJERA 947 100 108 (8) 108% (839) 11%

48
SHPENZIME QERAMARRJE APARATE
DHE PAISJE 120 1,025 954 71 93% 834 795%

49 SHPENZIME TRANSPORTI 175 40 30 10 75% (145) 17%

50 SHPENZIME TE TJERA 33 13 20 39% 13 #DIV/0!

51 SHPENZIME HONORARE 533 440 424 16 96% (109) 80%

52 SHPENZIME ENERGJI DHE UJE 1,302 820 105 482 63% 820 #DIV/0!
TOTALI SHPENZIME
OPERATIVE+PROJEKTE A 46,240 68,504 55,669 5,331 12,835 81% 9,429 120%

Detyrimet nga fondi tranzitor
Fakt
2015 Pl 2016 Fakt 12m 2016 Det 2016

Dif Pl16-
F16 % Dif F16-F15 %

1 Shërbim interneti 97 97 0% - #DIV/0!
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2

Raport VNM përroi Voskop, shk 9 vj
Dërsnik 48 48 - 100% 48 #DIV/0!

3 Shtypshkrime 22 22 0% - #DIV/0!

4 Blerje klor 17 17 - 100% 17 #DIV/0!

5 Materiale për mirembajtje automjetet 85 85 0% - #DIV/0!

6 Pjesë kembimi automjetet 116 116 - 100% 116 #DIV/0!

7 Mirëmbajtje automjeti 98 98 - 100% 98 #DIV/0!

8 Blerje cimento 100 100 - 100% 100 #DIV/0!

9 Ftesa 31 31 0% - #DIV/0!

10 Printime 5 5 - 100% 5 #DIV/0!

11 Mjete pune 14 14 - 100% 14 #DIV/0!

12 Bojra 5 5 - 100% 5 #DIV/0!

13 VNM sistemim përroi 60 60 - 100% 60 #DIV/0!

14 Këshilltarët 768 723 45 94% 723 #DIV/0!

15 Detyrime në tatimet 592 592 0% - #DIV/0!

16 Zënie tregu 12 12 0% - #DIV/0!

17 Blerje karburanti 1,565 1,565 - 100% 1,565 #DIV/0!

Total NJ.A. Voskop 3,635 2,751 - 884 76% 2,751 #DIV/0!

18 Shpenzime mirëmbajtje kompjuteri 37 37 - 100% 37 #DIV/0!

19 Shërbime postare 1 1 - 100% 1 #DIV/0!

20 SHA ujësjelles fshat shkolla Lumalas 1 1 - 100% 1 #DIV/0!

21 Fature uji Maj 2015 56 56 - 100% 56 #DIV/0!

Total NJ.A. Bulgarec 95 95 - - 100% 95 #DIV/0!

22 Qera për shkollën 15 15 - 100% 15 #DIV/0!

23 Vendime gjyqësore 560 514 46 92% 514 #DIV/0!

24 Shpenzime dru zjarri 138 138 0% - #DIV/0!

25 Shpenzime transporti 168 168 - 100% 168 #DIV/0!

Total NJ.A. Lekas 881 697 - 184 79% 697 #DIV/0!

26 Aplikim prane ZRPP 259 259 0% - #DIV/0!

27 Shp telefonike Plus Communication 22 22 - 100% 22 #DIV/0!

Total NJ.A. Drenovë 281 22 - 259 8% 22 #DIV/0!

TOTAL B 4,892 3,565 - 1,327 73% 3,565 #DIV/0!

TOTAL A+B 46,240 73,396 59,234 5,331 14,162 81% 12,994 128%
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 Huamarrja vendore (kredia)
Në buxhetin e vitit 2016 është shlyer kredia e financuar nga Ministria e Financave, Pro Credit
Bank, Intesa San Paolo.
Realizimi i kredisë për vitin 2016 jepet si më poshtë:

Pl 2016 Fakt 2016

SHLYERJA E KREDISË 2016 54,318 53,044

INTERESI 13,900 12,657

PAGESË PRINCIPALI 40,418 40,386

Shlyerja e kredisë sipas bankave deri në fund të vitit 2016 jepet si më poshtë:

ProCredit Bank

Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 45.000.000 lekë.

Për vitin 2011 shuma e disbursuar është 23.800.000 lekë.

Për vitin 2012 shuma e disbursuar është 23.800.000 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën

45.000.000 lekë dhe interesi në vlerën 18,216,783.67 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim për periudhën Tetor 2010- Dhjetor 2016 janë paguar principal në vlerën 24,132,466.13

lekë dhe interes në vlerën 16,513,774.31  lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën

23.800.000 lekë dhe interesi në vlerën 8,991,566.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim Qershor 2011- Dhjetor 2016 janë paguar principal në vlerën 11,577,754.00 lekë dhe

interes në vlerën 7,846,044.50 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën

23.800.000 lekë dhe interesi në vlerën 7,997,090.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim Tetor 2012- Dhjetor 2016 janë paguar principal në vlerën 8,179,301.87 lekë dhe interes

në vlerën 6,060,644.43  lekë.

Intesa SanPaolo Bank

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 49,000,000 lekë , në muajin Dhjetor është

100,000,000 lekë dhe në fund të muajit Mars 2015 është 50,000,000 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën

50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 15,821,710.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim për periudhën Shkurt 2015- Dhjetor 2016 janë paguar interes në vlerën 5,310,554.82

lekë dhe principial 4,463,339.72 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën

100,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 28,678,919.58 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim për periudhën Shkurt 2015- Dhjetor 2016 janë paguar interes në vlerën 10,079,487.98

lekë dhe principial 9,138,910.58 lekë.
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Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën

50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 16,203,793.05 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë

disbursim për periudhën Mars 2015- Dhjetor 2016 janë paguar interes në vlerën 4,814,387.02 lekë

dhe principial 3,397,826.42 lekë.

CEB

Në bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së

Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Korçë datë 13.02.2008, me

Vendim të Këshillit Bashkiak Nr.37 datë 13.06.2007 mbi projektin “Ndërtimin e Banesave me

Qëllim Social”, i përcaktuar në Marrëveshjen e kredisë lidhur në Gusht 2007 ndërmjet Këshillit të

Ministrave si përfaqësues i Republikës së Shqipërise dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të

Europës (CEB).

Transhi I    2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro

Transhi II   2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro

Transhi III  2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro

Transhi IV  2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014-Dhjetor 2016 janë paguar

principal në vlerën 14,206,448 lekë.

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016-Dhjetor 2016 janë paguar

principal në vlerën 8,985,600 lekë.

 Transferta tek organizatat
Fondi i planifikuar për transfertat tek organizatat e ndryshme për vitin 2016 ka qënë në vlerën
38,855 mijë
Realizimi i transfertës në total për vitin 2016 ka qënë 37,020 mijë lekë ose 95% të paraqitura si më
poshtë:

000/lekë

TRANSFERTA TEK ORGANIZATAT
Fakt
2015 Pl 2016

Fakt 12m
2016

Det
2016

Dif Pl16-
F16 % Dif F16-F15 %

1 AGJENTI TATIMOR ALBEN 2 SECURITY 7,370 10,065 9,464 614 601 94% 2,094 128%

2 TRANSFERTE PER UKK KORCE 5,000 5,000 5,000 - 100% - 100%

3 KONTRIBUT I BASHKISE PER KRWM 2,000 4,000 4,000 - 100% 2,000 200%

4 TRANSFERTA PER SHOQATEN BID 489 2,200 2,116 84 96% 1,627 433%

5
KONTRIBUTI PER UJESJELLES FSHAT PER
ENERGJINE 229 229 - 100% 229 #DIV/0!

6 TATIM TAKSA DETYRIME NDAJ SHTETIT 1 1 - 100% 1 #DIV/0!

7 KONTRIBUT I BASHKISE PER AEROPORT 700 700 0% - #DIV/0!

8
KOMISION PER TATIMIN E THJESHTUAR TE
BIZNESIT TE VOGEL 586 409 116 6 293 28% (470) 20%

9 KONTRIBUTI PER SHOQATEN E BASHKIVE 1,290 1,290 - 100% 1,290 #DIV/0!
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10

KONTRIBUTI FINANCIAR PER REALIZIMIN E
PROJEKTIT PUNIME PER IMPLEMENTIMIN E
PROJEKTIT TE SHETITORES FAN NOLI DHE
KOMPLETIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT TE
UNAZES SE QYTETIT 14,089 14,089 - 100% 14,089 #DIV/0!

11 KTHIM PAGESE PER ITSGA SHA 72 72 0% - #DIV/0!

12
KONTRIBUTI FINANCIAR  I BASHKISE PER
PAGESEN E TVSH 2,172 800 715 85 89% (1,457) 33%

Total 17,617 38,855 37,020 620 1,835 95% 19,403 210%

 Transferta tek individët

Fondi i planifikuar për transfertat tek individët ka qënë në vlerën 4,122 mijë lekë dhe realizimi
shkoi në vlerën 187 mijë lekë ose 5% dhe konkretisht:

000/lekë

TRANSFERTA TEK INDIVIDET
Fakt
2015 Pl 2016 Fakt 12m 2016

Dif Pl16-
F16 % Dif F16-F15 %

1 TRANSFERTA TEK INDIVIDET 279 118 77 41 65% (202) 28%

2 TRANSFERTA NE RAST FATKEQESIE 130 190 100 90 53% (30) 77%

3

TRANSFERTA TEK INDIVIDET PER
SUBJEKTIN BULJANA MINCE 10 10 - 100% 10 #DIV/0!

4 NDIHME FIN PER FAMILJET NE NEVOJE 1,404 1,404 0% - #DIV/0!

5 PAGESA PER QYTETARIN V.TOMORI 15 - #DIV/0! (15) 0%

6 PAGESA PER QYTETARIN A.MILO 12 - #DIV/0! (12) 0%

7 BONUS STREHIMI PER QYTETARET 2,400 2,400 0% - #DIV/0!

Total 436 4,122 187 3,935 5% (249) 43%

 Fondi i emergjencave civile
Fondi i planifikuar për emergjencat civile për vitin 2016 ka qënë në vlerën 2,000 mijë lekë Ky
fond u realizua në vlerën 1,943 mijë lekë ose 97%. Ndihmë financiare kanë përfituar familjet e
dëmtuara nga zjarri si më poshtë:
Familja e A. Stratit, P. Begolli, A.Xhelillari 343,000 lekë
Familja e F. Kovaçi 200,000 lekë
Familja e K.Kreka 120,000 lekë
Familja e C. Tahirllari 300,000 lekë
Familja e V.Vangjel, Th. Jovan, K.Tahirllari 640,000 lekë
Familja e F. Kumani 200,000 lekë
Familja e A. Feko 140,000 lekë

 Këshilltarët
Planifikimi për pagesën e këshilltarëve gjatë vitit 2016 ka qënë në vlerën 6,581 mijë lekë dhe
realizimi ka qënë në të njëjtën vlerë.

 Kontributi i Qarkut
Kontributi i Bashkisë Korçë për vitin 2016 ka qënë në vlerën 2,100 mijë lekë.
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 SHËRBIMET PUBLIKE

1. Shërbimi i transportit qytetës gjatë vitit 2016 u planifikua dhe u realizua në po të njëjtën
vlerë 7,000 mijë lekë. Ky shërbim jepet në formë subvencioni dhe mbështetet në realizimin e
zërave të mëposhtëm :
a. Itenerari i përcaktuar në kontratë i mjeteve.
b. Orari i shërbimit të këtij transporti.
c. Numri i mjeteve në linjë.
d. Fluksi i kalimit të autobusëve nëpër stacionet e përcaktuara.
e. Qëndrimi i mjeteve nëpër stacionet e përcaktuara.

2. Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe ato të dëshmorëve
Fondi i planifikuar për vitin 2016 ka qënë 4,087 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 3,912 mijë lekë
ose në masën 95.7%. Ky shërbim konsiston në zërat e mëposhtëm:
a. Pastrim parcelash, rrugë dhe sheshe të brendshme ndërmjet blloqeve të varrimit
b. Mirëmbajtje drurë dhe shkurre dekorative.
c. Mbjellje drurë dekorative.
d. Mirëmbajtje dhe krijim gardhe të gjelbërt me ligustër dhe lavandinë.
e. Kositje, grumbullim dhe transport bari.
f. Mirëmbajtje bordure betoni të brendshme.
g. Lyerje me gëlqere të bordurave dhe pemëve në varrezat publike dhe të dëshmorëve.
h. Ruajtja e objektit në varrezat publike dhe të dëshmorëve.
i. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve.
j. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve nga amortizimi.
k. Mirëmbajtje e murit rrethues.
l. Konsumi i ujit të pijshëm për mirembajtje dhe nevojat e qytetarëve.

3. Shërbimi i pastrimit të qytetit
Fondi i planifikuar për vitin 2016 ka qënë 82,447 mijë lekë nga të cilat 23,545 mijë lekë ishin
detyrim i vitit 2015 dhe 58,902 mijë lekë fondi i planifikuar në vitin 2016 dhe realizimi ka qënë në
vlerën 78,805 mijë lekë ose në masën 95.5%.
Objekti i këtij shërbimi është:
-pastrimi i rrugëve dhe trotuareve,
-evadimi i mbetjeve urbane në qytetin e Korçës dhe përpunimi i tyre,
-lagia e rrugëve,
-evadimi i dëborës në stinën e dimrit dhe hedhja e kripës për lehtësimin e qarkullimit të
automjeteve dhe njerëzve, etj.
Pastrimi i rrugëve bëhet çdo ditë prej orës 24.00 deri 06.00. Pastrohen çdo ditë 429,861 m² rrugë
dhe trotuare. Transporti i mbeturinave për në fushën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre bëhet
çdo ditë me mjete teknologjike prej orës 03.00 deri 07.00 për evadimin e mbetjeve nëpër
konteniere dhe prej orës 07.00 deri 11.00 për lagjet që nuk kanë konteniere. Çdo ditë evadohen
rreth 80 ton mbeturina. Lagia e rrugëve bëhet për periudhën 01.04 deri 31.10 çdo ditë nga ora
06.00 deri 18.00 në një sipërfaqe prej 295,870 m2 si dhe larje speciale e rrugëve me sipërfaqe
70,236 m2 çdo ditë. Grumbullimi i mbeturinave bëhet me rreth 400 kontenierë.
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Gjithashtu në këtë shërbim hyn edhe pagesa për supervizorin e pastrimit. Fondi i planifikuar për
shpenzime për paga për vitin 2016 ka qënë 576 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 489 mijë lekë ose
85%.
Fondi i planifikuar për shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2016 ka qënë
96 mijë lekë. dhe realizuar 82 mijë lekë ose në masën 85%.

TRANSFERTAT SPECIFIKE
Pjesë përbërëse e buxhetit të Bashkisë për vitin 2016 kanë qënë dhe funksionet e reja të financuara nga

transferta specifike si:

-Mbrojtja nga zjarri

-Administrimi i pyjeve

 Mbrojtja nga Zjarri
Fondi i planifikuar nga transferta specifike për këtë shërbim ka qënë në vlerën 25,356 mijë lekë.
Numëri i punonjësve për vitin 2016 për këtë shërbim ka qënë 31 punonjës.
-Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 19,538 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 19,531
mijë lekë ose në masën 100%.
-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 3,295 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 3,262 mijë lekë ose në masën 99%.
-Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 2,523 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 1,441 mijë lekë ose në masën 57%. Detajimi i shpenzimeve operative paraqitet si më
poshtë:

MBROJTJA NGA ZJARRI

Emertimi Pl 2016 Fakt 12m 2016 Det 2016
Dif Pl16-

F16 % Dif F16-F15 %

1 Kancelari, materiale zyre 12 12 0% - #DIV/0!

2 Materiale pastrimi e ndriçimi 22 21 1 95% 21 #DIV/0!

3 Materiale ngrohje dhe dru zjarri 204 204 0% - #DIV/0!

4 Blerje dokumentacioni shtypshkrime 20 15 5 75% 15 #DIV/0!

5 Energji elektrike 370 356 14 96% 356 #DIV/0!

6 Shpenzime uji 165 131 34 79% 131 #DIV/0!

7 Shpenzime telefonike 20 20 0% - #DIV/0!

8 Shërbime postare 15 15 0% - #DIV/0!

9 Karburant 880 880 - 100% 880 #DIV/0!

10 Vaj filtra 30 25 30 0% - #DIV/0!

11 Pjesë këmbimi, ndërrim filtra 180 143 180 0% - #DIV/0!

12 Siguracion mjetesh transporti 216 32 184 15% 32 #DIV/0!

13 Shpenzime të tjera transporti 240 240 0% - #DIV/0!

14 Shërbime e dieta 25 6 19 24% 6 #DIV/0!

15 Shpenzime mirëmbajtje transporti 24 24 0% - #DIV/0!
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16 Vendime gjyqësore 100 100 0% - #DIV/0!

Total Mbrojtja nga zjarri 2,523 1,441 168 1,082 57% 1,441 #DIV/0!

Fondet e papërdorura nga kjo transfertë specifike në vlerën 1,124 mijë lekë trashëgohen për vitin
2017 dhe përdoren përsëri për këtë funksion. Informacion më i detajuar jepet në materialin e
paraqitur pranë Këshillit Bashkiak për përdorimin e të ardhurave të trashëguara.
Gjithashtu gjatë vitit 2016 janë krijuar të ardhura nga ky shërbim në vlerën 881 mijë lekë dhe do të
përdoren gjatë vitit 2017.

 Administrimi i pyjeve
Fondi i planifikuar nga transferta specifike për këtë shërbim ka qënë në vlerën 3,066 mijë lekë.
Numëri i punonjësve për vitin 2016 për këtë shërbim ka qënë 5 punonjës.
-Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 2,328 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 1,635 mijë
lekë ose në masën 70%.
-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 389 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 273 mijë lekë ose në masën 70%.
-Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 349 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 204 mijë lekë ose në masën 58%. Detajimi i shpenzimeve operative paraqitet si më poshtë:

Emertimi Pl 2016
Fakt 12m

2016
Det
2016

Dif Pl16-
F16 % Dif F16-F15 %

1 Kancelari, materiale zyre - #DIV/0! - #DIV/0!

2 Materiale pastrimi e ndriçimi - #DIV/0! - #DIV/0!

3 Materiale ngrohje dhe dru zjarri - #DIV/0! - #DIV/0!

4 Dieta 50 19 31 38% 19 #DIV/0!

5
Blloqe adm (vertetim  te transo per levizjen e
lendes drusore) 185 185 - 100% 185 #DIV/0!

6 Karburant 114 114 0% - #DIV/0!

Total Administrimi I pyjeve 349 204 145 58% 204 #DIV/0!

Fondet e papërdorura nga kjo transfertë specifike në vlerën 957 mijë lekë trashëgohen për vitin
2017 dhe përdoren përsëri për këtë funksion. Informacion më i detajuar jepet në materialin e
paraqitur pranë Këshillit Bashkiak për përdorimin e të ardhurave të trashëguara.
Gjithashtu gjatë vitit 2016 janë krijuar të ardhura nga ky shërbim në vlerën 11,633 mijë lekë nga të
cilat 9,306 mijë lekësh u përdorën për investime dhe vlera prej 2,327 mijë lekësh do të përdoret
gjatë vitit 2017.
Bordi i Kullimit
Për vitin 2016 për funksionin e bordit të kullimit është paguar nga ana e Bashkisë deri në
momentin e transferimit të këtij funksioni tek Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pagesa për paga
dhe sigurime shoqërore si më poshtë:
Pagesa për paga në vlerën 772 mijë lekë dhe sigurime shoqërore në vlerën 130 mijë lekë.
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 ANALIZA E PROJEKTEVE PËR VITIN 2016
Festa e Birrës 2016

www.festaebirres.com

www.korcabeerfest.com

Përshkrim shkurtimisht:

Projekti “Festa e Birrës”, i implementuar për të dhjetin vit radhazi duke pasur gjithmonë si
qëllim  stimulimin, mbështetjen dhe promovimin e bizneseve lokale, duke influencuar fort në
zhvillimin e turizmit në qytet duke e kthyer në një pol të rëndësishëm turistik.
Risi e këtij viti ishte se festa u zgjerua edhe në Pazarin e Vjetër të Korçës duke ofruar serenata
korcare dhe gatime tradicionale gjatë gjithë ditës, për të kaluar me pas tek sheshi ne krah të
Stadiumit “Skënderbeu”. Gjatë pesë netëve të festës 10-14 Gusht 2016, u vu re një audience
masive, jo vetëm nga qyteti i Korçës dhe rrethinat e tij, por edhe nga turistët vendas dhe të
huaj, të ardhur posaçërisht për të qënë pjesë e këtij eventi të rëndësishëm.
Një vënd të rëndësishëm tek Festa e Birrës gjatë të pesta netëve zuri dhe show i festës, ku
performuan kengëtare të fashmën shqiptare, si Alban Skënderaj, Flori Mumajesi, Juliana
Pasha, Ashtu si çdo vit, festa përveçse dëshmoi 10 vjet histori suksesi pati një rekord
pjesëmarrësish dhe për pesë netë me rradhë qyteti u shndërrua në destinacionin më të
frekuentuar turistik. Për një dekadë rradhazi, kjo festë, e cila tashmë identifikohet me Korçën
dhe birrën e saj, kulmon sezonin turistik duke marrë vulën e organizimit më të madh veror në
vend.
Vlera totale e këtij projekti nga Bashkia: 1 000 000 Lek

Vlera e realizuar e projektit: 954 000 Lek

Foto nga Festa e Birrës 2016

Festa e Lakrorit

Përshkrim shkurtimisht:

Projekti “Festa e Lakrorit 2016” u implementua edhe këtë vit në formën e një eventi që tërhoqi
vëmendjen dhe pjesëmarrjen e shumë vizitorëve, duke konsoliduar profilin festiv të kësaj
tradite. Festa e Lakrorit këtë vit, u zhvillua në fshatin Polenë, ditën e shtunë në datë 23 Korrik
2016, me qëllim gjallërimin e jetës sociale kulturore si dhe nxitjen dhe zhvillimin ekonomik të
zonës.
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Në këtë festë një ditore morën pjesë amvisa nga fshati Polenë ( qëllim ruajtjen e traditës
kulinare të zonës) si dhe për herë të parë pjesëmarrëse në këtë aktivititet ishte dhe firma e
miellit Atlas e cila përgatiste produkte brumi të gatuara në cast. Më tepër se 300 lakrorë u
gatuan në cast dhe u poqën për të gjithë ata që kishin vendosur të shijonin një prej gatimeve
më të veçanta korçare. Lëngje frutash apo dhe ëmbëlsira shoqëronin gatimet e përgatitura në
çast.
Gjatë gjithë aktivitetit, nuk munguan edhe vallet tradicionale të zonës së Korçës si dhe
karnavalet e famshme të Polenës apo dhe serenatat Korcare duke festuar deri në orët e vona të
mbrëmjes. Pjesëmarrësit në këtë festë ishin të shumtë, rreth 1000 persona, nga të cilët shumica
ishin qytetarë të Korçës që kishin ardhur në Polenë enkas për festë. Kjo festë është shndërruar
tashmë në një traditë të përvitshme, që nuk sjell vetëm shije, por edhe argëtim për të gjithë
qytetarët, si edhe vizitorët vendas dhe të huaj.
Bashkia e Korçës ishte organizatorja kryesore e festës duke pasur bashkëpunime të ngushta
dhe me pleqësinë e fshatit, me amvisat si dhe me bisneset e tjera që u bënë pjesë e festës.
Infrastruktura dhe mjetet e tjera të nevojshmë për tu realizuar si festë u mundësuan nga
buxheti i planifikuar.
Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 150 000 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 110 000 Lek

Foto nga aktiviteti festa e lakrorit

Respekt për mësuesit
Përshkrim shkurtimisht:
Me rastin e 7-Marsit, festës së mësuesve, Bashkia Korçë zhvilloi ditën e hënë datë 7 Mars
2016, në ambientet e Grand Hotel një pritje koktej me mësues pensionistë korçarë, për të
shprehur mirënjohjen dhe vlerësimin për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në edukimin e
brezave. Mësuesve të pranishëm në aktivitet, iu dhuruan lule në shenjë mirënjohjeje.
Në pritjen e nderit, Kryetari i Bashkisë përcolli urimet dhe falenderimet në emër të të gjithë
brezave që këta mësues kanë edukuar për vite me rradhë për punën e tyre ndër vite, të cilët
kanë punuar gjithë jetën në këtë profesion kaq të dashur duke edukuar me profesionalizëm,
përkushtim dhe fisnikëri disa gjenerata. Në aktivitet ishin të ftuar edhe përfaqësues nga
intitucionet publike në qytet, të cilët përmes fjalës së tyre përshëndetëse uruan dhe
përshëndetën mësuesit e pranishëm në aktivitet.
Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 200 000 Lek.
Vlera e realizuar e projektit: 157 800 Lek
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Foto nga projekti ”Respekt për mësuesit”

Panairi i Punës dhe Punësimi Sezonal
Përshkrim shkurtimisht:
Bashkia Korçë në kuadrin e programit ”Qyteti mbështet të Rinjtë”, në bashkëpunim me
Universitetin “Fan S. Noli”, Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Korçë,
Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit (DRSHKP), Korçë dhe Inspektoriati i
Punës organizuan në datën 6 Qershor 2016, tek Pallati i Sportit “Tamara Nikolla”, Korçë
Panairin e Punës 2016. Ky projekt synon të ofrojë mundësi punësimi për të gjithë të rinjtë që
kanë përfunduar arsimin e lartë dhe të mesëm, në biznese lokale, banka dhe institucione të
tjera, të cilat ofrojnë vende të lira pune me kohë të plotë ose të pjesshme, duke shërbyer si një
urë lidhëse dhe mundësi e njohjes së të rinjve me ofertat dhe kërkesat e tregut të punës.
Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit panairi ishte një panair rajonal, ku përveç institucioneve
dhe bizneseve të Korçës, morën pjesë edhe punëdhënës nga Maliqi,  Bilishti dhe Pogradeci,
etj. Në të morën pjesë rreth 47 subjekte, të cilët kanë ofruar vende të lira pune, si dhe qindra
aplikantë dhe të interesuar. Përzgjedhja e kandidatëve për vendet e lira të punës, u realizua
përmes intervistimit të të rinjve nga institucionet, që morën pjesë në këtë projekt. Ky panair
nga viti në vit sjell edhe më shumë rezultate duke identifikuar dhe ofruar mundësi orientimi
dhe punësimi të reja. Gjithashtu u shërben punëdhënësve me mundësi konkrete për plotësimin
e vendeve të lira të punës, duke e bërë këtë proçes konkurrues, transparent dhe më të frytshëm.
Bashkia e Korçës duke qënë pjesë e bashkëpunimit me Ministrinë e Punëve Sociale dhe rinisë
u paraqit në këtë  panair prezantoi praktikën profesionale që do të zhvillohej në bashki.
Gjithashtu bashkia mundësoi printimin e roll-up –eve indentifikuese për cdo bisnes
pjesëmarës.
Vlera totale e projektit: 100 000 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 43 200 Lek

Foto nga Panairi  i Punës 2016

Festa e Mollës
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Përshkrim shkurtimisht:
Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Korça, Shpirti i Traditës”  me qëllim promovimin e
produktit vendas (mollës) dhe gjallërimin e  jetës kulturore dhe artistike të njësive
administrative të  Korçës organizoi në datën 2 Tetor 2016, në fshatin Dvoran të Korçës
projektin Festa e Mollës.
Festa e mollës u zhvillua në dy faza. Faza e parë konsistonte në vjeljen e mollëve në ferma të
fshatit Dvoran, me qëllim jo vetëm argëtimin por edhe njohjen me kulturën e mbjelljes të
mollëve si dhe kujdesin për to. Faza e dytë konsistonte në organizimin e një panairi mollësh në
qëndër të fshatit ( të llojeve të ndryshme) të prodhurara nga fermerët e zonës të Dvoranit të
Korçës, si edhe nënproduktet e mollës si lëng mollë, liko, uthull molle etj. Këtu morën pjesë
Shoqata e Prodhuesve të Mollës, Zvirinë, fermerë të Dvoranit si edhe disa prej fermerëve të
Maqedonisë të cilët prezantuan mollët edhe nënproduktet e saj, me qëllim forcimin e
bashkëpunimit me fermerët e Korçës. Atmosfera e festës u gjallërua edhe me muzikën dhe
këngët tradicionale të zonës, të cilat u realizuan nga dy këngëtare të mirënjohura korçare
Laxarela Deti dhe Androniki Petriti. Një vend i veçantë ju kushtua edhe fëmijëve nëpërmjet
lojrave të organizuara nga QKF si dhe  këndin e vizatimit të organizuar me pikturat e nxënësve
të shkollës 9 vjeçare Dvoran. Aktiviteti vazhdoi deri në orët e pasdites duke ju dhënë mundësi
të gjithë qytetarëve, por edhe vizitorëve vendas dhe të huaj  të shijonin  një fundjavë ndryshe
në Korçë.
Bashkia e Korçës e realizoi këtë projekt me mbështëtje të donatorëve si Agrinet si dhe mbuloi
financiarisht pjesën artistike të aktivitetit.

Vlera totale e projektit: 70 000 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 60 752 Lek

Foto nga “Festa e Mollës”

Korça Kult
Përshkrim shkurtimisht:

Bashkia Korçë, me qëllim promovimin dhe ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore të
qytetit të Korçës zhvilloi një sërë aktivitetesh kulturore në kuadër të projektit « Korca Kult »,
të cilat u zhvilluan në një hark kohor prej  datës 29 Shtator 2016 deri në datën 3 Tetor 2016.
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Gjatë kësaj periudhe u realizuan : 1. Koncerti i Korit “Lyra”, 2. Ekspozita fotgrafike « Sotir »,
3.Mbrëmje poetike, dhe 4. Aktivitete sportive si më poshtë vijon:
1- Koncerti i Korit me regji të z. Naum Tërova,  u zhvillua në datën 2 Tetor 2016 në

ambientet e Muzeut Oriental Bratko. Zhvillimi i këtij koncerti  kishte si qëllim ruajtjen e
vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit të Korçës dhe kryesisht muzikës përmes
koncertit të zhvilluar nga kori Lyra, i cili përmban në vetvete thesarin e këngëve të qytetit
të Korçës, duke u bërë simbol i këngës qytetare dhe krenarisë korçare Promovimi dhe
ruajtja e vlerave te trashegimise kulturore te qytetit te Korçës.

2- Ekpozita fotografike, u zhvillua në datën 1 Tetor 2016 dhe u realizua nga znj. Kristina
Pecani, e cila trashëgon Fototekën Sotiri (mbesa e fotografit te njohur Sotir) dhe ndjek
traditën familjarë të dashurisë dhe përkujdesjes së vlerave kulturore në qytetin e Korçës.
Në ekspozitë u ekspozuan foto të realizuara në vite të fotografit të mirënjohur Kristaq
Sotiri dhe ekspozita qëndroi e hapur 2 ditë për të gjithë vizitorët.

3- Mbremje poetike e cila u zhvillua në ambjentet e shtëpisë se Seferit ku u recituan pjese të
ndryshme dhe poezi jo vetëm nga aktorë të njohur Korcare por edhe nga Tirana si dhe
nxënës të shkollave të mesme të qytetit

4- Aktiviteti sportiv që përfshinte lojëra të ndryshme sportive si street basket, ping- pong,
tenis, çiklizëm, të zhvilluara përgjatë gjithë parkut Rinia me qëllim stimulimin tek të rinjtë
jo vetëm të ndjenjes kulturore por edhe sportit si një aktivitet i rëndësishëm fizik.

Në aktivitetet morën pjesë qytetarë, por edhe vizitorë të huaj, të cilat i vlerësuan tepër
interesante aktivitetet artistike e kulturore të zhvilluara.

Vlera totale e projektit: 152 500 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 90 000 Lek

Pjesëmarrje në Panaire Kombëtare dhe Ndërkombëtare
Përshkrim shkurtimisht:
Bashkia Korçë mori pjesë në “Panairin Ndërkombëtar të Tiranës 2016”, organizuar  nga
Klik Expo Group në Tiranë prej datës 24- 28 Nëntor 2016, në ambientet e Pallatit të
Kongreseve Tiranë.
Qëllimi  i përfaqësimit së Bashkisë së Korçës në Panairin Ndërkombëtar të Tiranës është
promovimi i vlerave turistike të Korçës, të cilat ndikojnë në zhvillimin rajonal. Në këtë panair,
përveç prezantimit të projekteve të realizuara përgjatë vitit 2016 nga Bashkia Korcë, u
promovuan  edhe bizneset që do të ushtronin aktivitetin e tyre pranë Pazarit të Vjetër Korcë.
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3- Mbremje poetike e cila u zhvillua në ambjentet e shtëpisë se Seferit ku u recituan pjese të
ndryshme dhe poezi jo vetëm nga aktorë të njohur Korcare por edhe nga Tirana si dhe
nxënës të shkollave të mesme të qytetit

4- Aktiviteti sportiv që përfshinte lojëra të ndryshme sportive si street basket, ping- pong,
tenis, çiklizëm, të zhvilluara përgjatë gjithë parkut Rinia me qëllim stimulimin tek të rinjtë
jo vetëm të ndjenjes kulturore por edhe sportit si një aktivitet i rëndësishëm fizik.

Në aktivitetet morën pjesë qytetarë, por edhe vizitorë të huaj, të cilat i vlerësuan tepër
interesante aktivitetet artistike e kulturore të zhvilluara.

Vlera totale e projektit: 152 500 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 90 000 Lek

Pjesëmarrje në Panaire Kombëtare dhe Ndërkombëtare
Përshkrim shkurtimisht:
Bashkia Korçë mori pjesë në “Panairin Ndërkombëtar të Tiranës 2016”, organizuar  nga
Klik Expo Group në Tiranë prej datës 24- 28 Nëntor 2016, në ambientet e Pallatit të
Kongreseve Tiranë.
Qëllimi  i përfaqësimit së Bashkisë së Korçës në Panairin Ndërkombëtar të Tiranës është
promovimi i vlerave turistike të Korçës, të cilat ndikojnë në zhvillimin rajonal. Në këtë panair,
përveç prezantimit të projekteve të realizuara përgjatë vitit 2016 nga Bashkia Korcë, u
promovuan  edhe bizneset që do të ushtronin aktivitetin e tyre pranë Pazarit të Vjetër Korcë.
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Kryesisht këto biznese janë biznese që do të ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e turizmit si
agjensi turistike, bare, restorante tradicionale, dyqan suveniresh, etj.
Ajo që vihej re në këtë panair ishte prania e shtuar e ekspozuesve të huaj (mbi 280 të
regjistruar), Institucioneve shtetërore të huaja e pjesëmarrjeve nacionale, që me përzgjedhjen e
sektorëve të përfaqësuar dhe prezantimin e denjë publicitar, përkthejnë mënyrën e tyre të të
garantuarit bashkëpunim afatgjatë me vendin tone.
Çelja Zyrtare e panairit u bë ditën e enjte, datë 24 Nëntor në Pallatin e Kongreseve,  në orën
17.30 dhe vijoi në orën 19.00 në Pallatin e Brigadave me Darkë Gala për nder të ekspozuesve,
delegacioneve zyrtare dhe të ftuarve të përzgjedhur
Panairi u vizitua nga vizitorë të shumtë vendas dhe të huaj, të cilët u informuan rreth
produkteve që u promovuan përgjatë 5 ditëve të zhvillimit të panairit. Pjesëmarrja në këtë
panair është një mundësi e vlefshme për të promovuar politikat dhe strategjitë e ndërmarra nga
pushteti lokal, të cilat ndikojnë në zhvillimin rajonal.
Bashkia Korçë mbuloi konston financiare për pjesëmarrjen në panair sipas planifikimit në
buxhetin 2016.
Vlera totale e projektit : 250 000 Lek.

Vlera e realizuar e projektit: 234 736 Lek

Foto stenda e Bashkisë Korçë

Libri i Serenatave

Përshkrim shkurtimisht:
Në kuadër të projektit “Libri i Serenatave” e planifikuar në buxhetin e Bashkisë Korçë për
vitin 2016 me qëllim promovimin e traditës muzikore të qytetit nëpërmjet regjistrimeve
origjinale të seranatës korçare ndër vite. Serenata nisi rrugën e vet të zhvillimit si gjini e
veçantë e muzikës së lehtë që në shekullin e XVIII. Serentat e para janë luajtur me një nga
veglat më të lashta muzikore të përdorura nga njeriu, me fyell; këtij ju shtua më vonë edhe
llahuta dhe me pas mandolina dhe kitara. Kjo gjini e muzikës së lehtë shpreh ngjyrime të
shpirtit njerëzor dhe të mjedisit ku ajo këndohet. Në atë ndihet, mbi të gjitha, brenga dhe malli
bashkë me sinqeritetin e çiltër dhe ndjenjën e adhurimit të dashurisë.  Serenta është një formë
e shprehjes së lirë të frymëzimit. Origjinaliteti i serenatës korçare është i padiskutueshëm dhe
ka të bëjë me rolin që ajo luajti në botën shpirtërore korçare. Serenata korçare, gjatë
ekzistencës së saj afro 150-vjeçare, numëron shtatë breza serenatistësh.Serenata Korçare e ka
merituar me kohë pavdekësinë e vet dhe këtë përkushtim modest. Janë vlerë e trashëguar e
qytetit të Korçës dhe nëpërmjet këtij projekti kemi për qëllim promovimin cilësor të kësaj
tradite kulturore.
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Si rezultat u dizenjuan dhe printuan 500 (pesëqind) copë broshura dhe u prodhuan 500
(pesëqind) copë CD me këngë.
Vlera totale e projektit: 230 000 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 210 000 Lek

Bursa për gjimnazistët

Përshkrim shkurtimisht:

Bashkia e Korçës vazhdon të zbatojë çdo vit projektin “Bursa për gjimnazistët”, i cili synon
stimulimin e nxënësve dhe nxitjen e tyre për të arritur rezultate të shkëlqyera. Duke qënë një
program social-arsimor, përfitues janë nxënësit  me të gjitha notat 10  për vitet e njëmbëdhjeta,
të dymbëdhjeta në të gjitha shkollat e mesme publike dhe jopublike të qytetit të Korçës.
Projekti “Bursa për gjimnazistët” ka si synim jo vetëm vlerësimin moral, por edhe material të
gjimnazistëve me të gjitha notat dhjeta, në formën e një burse mujore, e cila shërben si një
formë e re nxitjeje për nxënesit me qëllim arritjen e rezultateve me të larta, duke e kthyer
arsimimin në një prioritet të tyre.
Bashkia Korçë në datën 16 Dhjetor 2016, ora 18:00 në ambientet e Hotel Grand organizoi
Ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave për nxënësit me të gjitha notat dhjeta nga shtatë
gjimnazet publike dhe jopublike të qytetit.  Nxënësit e shkëlqyer u vlerësuan nga kryetari i
Bashkisë me çertifikata  dhe për të gjithë të pranishmit në fund të aktivitetit  u shërbye një
koktej.
Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 1 385 000  Lek dhe ky projekt

përfundon në muajin Qershor 2017

Foto nga Ceremonia e shpërndarjes së bursave për gjimnazistët
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Festa e 1 Qershorit
Përshkrim shkurtimisht:
Bashkia Korçë, me rastin festës së fëmijëve organizoi edhe këtë vit një sërë aktivitetesh social-
kulturore. Festa e 1 Qershorit u realizua në ambientet e parkut “Rinia” , tek sheshi para
shkolles Bulgarec, ku morën pjesë të gjithë fëmijët e shkollave 9-vjeçare të njësisë
administrative Bulgarec si dhe në Zonën Këmbësore të qytetit ku u zhvilluan një sërë
aktivitetesh si:
- Koncert festiv, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve “Mihal Grameno”,
- Serenatistët e vegjël
- Kërcime nga grupet e aerobisë
- Fëmijet e ndryshëm të veshur si personazhe përallash
- Këndi i vizatimit
- Ekspozitë vizatimesh nga fëmijët e kopshteve dhe klasave fillore të qytetit
- Lojra të ndryshme të organizuara nga Fusion dhe Kenedi
- Lojra të ndryshme nga ekipi i të rinjve të karatesë
- Lojra të ndryshme nga ekipi i badminktonit

Vlera totale e projektit: 313 400 Lek

Vlera e realizuar e projektit: 275 560 Lek

Dita e Jetimëve
Përshkrim shkurtimisht:
Në kuadër të projektit të 20 Majit “Ditës Ndërkombëtare të Jetimeve”,  gjatë paradites të kesaj dite,
Kryetari i Bashkisë i shoqëruar nga një pjesë e stafit të Bashkisë bëri një vizitë në Shtëpinë e foshnjës
“Lulet e vogla”, ku bashkë me fëmijët e qendrës u kaluan disa orë duke u argëtuar së bashku .
Me rastin e kësaj dite, u inagurua edhe shkalla e emergjencës në godinen e Shtëpisë së
Foshnjës, e ndërtuar nga Bashkia si një kërkesë e domosdoshme për të plotësuar një nga
standartet e kërkuara.
Vlera totale e projektit: 312 000 Lek
Vlera e realizuar: 200.000 Lek
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Dita e Autizmit

Përshkrim shkurtimisht:
Me rastin e ”Ditës së Autizmit”, në datë 2 Prill, Bashkia Korçë organizoi një marshim sensibilizues
që filloi nga Kulla Panoramike, duke vazhduar më tej në Zonën Këmbësore, përgjatë bulevard
Republikës dhe përfundoi tek “Lëndina e Lotëve”, me qëllim sensibilizimin e shoqërisë për të
mirëpritur në gjirin e saj këtë shtresë të fëmijëve ndryshe.

Vlera totale e projektit: 139 000 Lek

Dita e të Drejtave të Fëmijëve
Përshkrim shkurtimisht:
Nëpërmjet projektit të 20 Nëntorit “Ditës së të Drejtave të Fëmijëve”, të gjithë fëmijët e
shkollave 9-vjeçare të qytetit u njohën më mirë, me të drejtat dhe detyrat që ata kanë. Në
qendër të qytetit u vendosën dy banera për Ditën e të Drejtave të Fëmijëve.
Përmes aktiviteteve të ndryshme sensibilizuese, u përcoll mesazhi për t’i thënë stop punës së
të miturve. Gjithashtu në këtë ditë u realizua edhe një ekspozitë nga shkollat 9-vjeçare të
qytetit të Korçës, me te gjitha nenet e konventës për të drejtat e fëmijëve.
Fëmijët u argëtuan nëpërmjet aktiviteteve sportive, si edhe lojrave argëtuese të zhvilluara
enkas për ta nga Fondacioni “Kenedi”. Me rastin e kësaj dite u zhvillua një koncert i madh
artistik me këngëtare të ndryshem, grupe vallesh dhe grupe animatoresh për fëmijë.

Vlera totale e e projektit: 183 400 Lek
Vlera e realizuar e projektit: 152 520 Lek

Dita Ndërkombëtare e PAK
Përshkrim shkurtimisht:
Me rastin e 3 Dhjetorit “Ditës Ndërkombëtare të Personave me aftësi të kufizuar”, u realizua
projekti “Dita Nderkombetare e PAK”, me tematikë “Festojmë së bashku”. Aktiviteti u
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zhvillua në ambientet e hotel “Grand” dhe salla ku u zhvillua aktiviteti u zbukurua me
tullumbace shumëngjyrëshe, duke e bërë më të ngrohtë dhe tepër festiv ambientin. Përmes
koncertit të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve “Mihal Grameno”, u krijua nje
ambient tepër festiv, ku të gjithë personat me aftësi të kufizuar festuan së bashku. Në aktivitet
morën pjesë rreth 130 persona nga institucione dhe OJF që kanë në fokus të punës së tyre
aftësinë e kufizuar. Në fund të gjithë aktiviteteve të organizuara me sukses, u ofrua një koktej
për personat e pranishëm.
Vlera totale e e projektit: 157 110 Lek

Vlera e realizuar e projektit: 42 900 Lek

Dita e Shkopit të Bardhë

Përshkrim shkurtimisht:
Me rastin e “Ditës së Shkopit të Bardhë” më 15 Tetor 2016 Bashkia Korçë në bashkëpunim
me Shoqatën e Personave me Aftesi të Kufizuar shikimi, organizoi projektin ‘Dita e shkopit të
bardhë”. Në këtë projekt morën pjesë 100 persona të shoqates me aftësi të kufizuar shikimi.
Per realizimin e këtij projekti nevojiteshin dy banera gjatësore të permasave 8m x 80cm të
shkruar në të dy anët.

Vlera totale e projektit: 67 000 Lek

Vlera e realizuar: 47 256 Lek

Panairi i Librit
Përshkrim shkurtimisht:
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Bashkia Korçë organizoi edhe këtë vit Panairin e Librit, i cili konsiderohet si një nga eventet
më të rëndësishme kulturore në Korçë. Panairi u organizua në Zonën Këmbësore të qytetit dhe
qëndroi i hapur prej datës 21 deri në datën 26 Dhjetor 2016. Në panair morën pjesë shtëpitë
botuese më të njohura, të cilat ofruan për të gjithë qytetarët, por edhe për vizitorët e shumtë
një numër të konsiderueshëm tituj librash. Panairi i librit i bashkangjitet aktiviteteve të tjera të
fundvitit, të cilat organizohen nga Bashkia Korçë.
Bashkia Korce mbuloi zërin shpenzime akomodimi për pjesëmarrësit në këtë aktivitet.

Vlera totale e projektit: 60 000 Lek

Vlera e realizuar: 47 988 Lek

Guida turistike e Korçës
Përshkrim shkurtimisht:

Bashkia Korçë me qëllim promovimin e qytetit të Korçës dhe atraksioneve turistike përreth si
Voskopojë, Dardhë, Vithkuq, Boboshticë, etj realizoi guidën turistike të Korçës në shqip dhe
në anglisht. Realizimi  i një guide të tillë ka qëllim të informojë vizitorët vendas dhe të huaj
në lidhje me atraksionet turistike që mund të vizitosh në Korçë. Një sasi e guidave përdoret
nga Bashkia Korçës edhe për përfaqësimin e Korçës si një destinacion i zhvilluar turistik në
panaire kombëtare dhe ndërkombëtare.

Vlera totale e projektit: 520 000 Lek

Vlera e realizuar: 168 000 Lek
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Kalendari i Aktiviteteve 2016

Përshkrim shkurtimisht:

Ky projekt këtë vit u realizua me mbështetjen e donatorëve, të cilët mbuluan koston e
dizenjimit dhe printimit, duke e parë këtë një mundësi shumë të mirë promovimi.

Kinemaja pranë fëmijëve

Përshkrim shkurtimisht:

Bashkia e Korçës në kuadrin e programit ‘Qyteti për fëmijët”, me qëllim përmirësimin e jetës së
fëmijëve duke i angazhuar ata në aktivitete kulturore, implementoi me sukses  projektin
“Kinemaja pranë fëmijëve”. Një inisiative kjo e nisur nga një grup fëmijësh për rihapjen e
kinemasë së qytetit si dhe e mbështetur nga Bashkia Korçë për të afruar fëmijët me kinemanë e
qytetit.
Ky projekt u realizua në muajin nëntor dhe dhjetor 2016. Nëpërmjet këtij projekti Bashkia
mundësoi ofrimin e biletave me çmim të reduktuar për 600 nxënësit e shkollave 9 vjeçare të
qytetit, për një periudhë prej dy muaj (nëntor – dhjetor 2016) duke i nxitur ata të frekuentojnë më
shumë kinemanë e qytetit si dhe një mundësi për të kaluar kohën e lirë në mënyrë efektive.
Projekti u quajt i suksesshem pasi pati një bashkëpunim shumë të mirë mes NSHMAC dhe
kinemasë së qytetit të Korcës duke ju zbatuar me përpikmëri të gjitha kushtet e marreveshjes
dypalëshe. Reagim shumë pozitiv kishte dhe nga nxënësit e shkollave 9-vjecare pasi ata panë
filmat e fundit për fëmijë të moshës së tyre dhe kaluan momente të bukura në kinemanë e qytetit të
Korçës. Ky projekt do të vazhdojë edhe në vitin 2017 për të edukuar brezat e rinj si dhe për të
krijuar mundësinë e frekuentimit të kinemasë të fëmijëve që vijnë nga familje në nevoje.
Vlera totale e projektit: 180,000 Lek
Vlera e realizuar: 180,000 Lek

Projekt Masteri i Restaurimit
Përshkrim shkurtimisht:

Masteri Profesional në Restaurimin e Monumenteve të Kulturës (MPRMK) synon të krijojë
një program trajnimi të bazuar në një qasje metodologjike shumëdisiplinore në të cilin
bashkëjetojnë dhe bashkëveprojnë njohuri historike dhe tekniko-shkencore, që në fund të
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formojë pjesëmarrësit në fushën e konservimit, në kantieret e restaurimit arkitekturor dhe
artistik në kompleksitet të lartë.
Masteri përveçse t'i siguroje pjesëmarrësve ekspertiza të larta në teknikat tradicionale dhe të
reja të përfshira në ruajtjen e monumenteve historike dhe arkitekturore ne qytetin e Korces, ka
për qëllim që të nise një përgatitje teknike-operative që do te shoqërojë të gjithë rrugëtimin e
formimit, fillimisht nëpërmjet seminareve dhe ëorkshop-ve në lidhje me disiplinat e ndryshme
dhe pastaj falë një periudhe të trajnimit në të cilën studenti do të jetë në gjendje të merret me
punë reale, duke zhvilluar më se miri potencialin e tij dhe aftësitë përmes përvojës direkte.
Kursi Master i drejtohet palëve të interesuara për të zhvilluar një ekspertizë të vërtetë në
fushën e restaurimit arkitektonik dhe artistik në kompleksitet të lartë.
Masteri i siguron pjesëmarrësve ekspertiza të larta në teknikat tradicionale dhe të reja të
përfshira në ruajtjen e monumenteve historike dhe arkitekturore dhe përgatitje teknike-
operative te studenteve.

Masteri ka qëllim që të formojë arkitekt ekspert në fushën e rikuperimit dhe restaurimit të
arkitekturës dhe ndërtesave historike, të aftë për të projektuar në sintoni me kontekstet
urbane dhe ambientale, për t'i rijetezuar qendrat historike dhe të kontribuojë në vlerësimin e
trashëgimisë arkitekturore dhe të peizazhit shqiptar.

Mbajtësi i diplomës kombinon aftësitë teknike, profesionale dhe komunikuese me kontekstin
kulturor te restaurimit, konservimit, menaxhimit te monumenteve te kulturës, gjë që i jep atij
mundësinë të punojë në funksione me profil të lartë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
Masteri u çel në datën 7 nëntor 2016 dhe u rregjistruan 47 studentë të cilët po ndjekin studimet
në këtë drejtim.
Bashkia e Korçës mbuloi zërin shpenzime operative si kancelari, materiale zyrash,
mirëmbajtje, energji ujë etj .
Vlera totale e projektit: 2,540,000 Lek
Vlera e realizuar: 1,222,530 Lek

Projektimi i banesave Një familjare

Përshkrim shkurtimisht:

Bashkia e Korçës në kuadrin e Programit “Qyteti mbështet të rinjtë”, ka realizuar një sërë
projektesh të suksesshme ku mund të përmendim dhe çeljen e masterit të restaurimit për herë
të parë në Shqipëri. Në këtë kuadër për të promovuar dhe inkurajuar të rinjtë u realizohet edhe
faza e parë projektit “Projektimi i banesave njëfamiljare në Korçë”. Një projekt i ri i cili kishte
si objektiv konceptimin dhe projektimin e banesave njëfamiljare në qytetin e Korçës duke u
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mbështetur në tiparet arkitektonike të traditës ndërtimore lokale, njohjen dhe interpretimin e
tyre në kontekstin bashkëkohor si dhe ofrimin e mudësisë të të rinjve student për të kryer
praktikat mësimorë në qytetin e Korçës.
Projekti u zhvillua me studentë të cilët vazhdojnë studimet e arkitekturës. Ky projekt do të
zhvillohet në dy faza. Faza e parë u zhvillua në datat 5-9 dhjetor 2016 në dhjetor  ku morrën
pjesë 200 studentë dhe 14 petagogë të fakultetit të Arkitekturës në Tiranë. Gjatë vizitës së tyre
në qytetin e korçës kryen  një vizitë njohëse dhe studimore jo vetëm të historisë së qytetit por
edhe te vlerave të tij arkitekturore dhe zhvillimet ndër vite. Studentët kryen një vizite edhe ne
Voskopojë për të njohur më nga afër me vlerat e këtij fshati turistik.
Faza e parë e projektit u realizua me sukses dhe zerat që ofronte projekti ( akomodim dhe
udhëtim) ishin shumë të kënaqshem dhe plotësonin parametrat e kërkuara.
Faza e dytë do të zhvillohet në prill të vitit 2017 dhe shpenzimet për këtë aktivitet janë
parashikuar ne buxhetin e vitit 2017 të bashkisë Korçë. Në këtë fazë do të kemi seleksionimin
e 40 punimeve më të mira si dhe nje eskspozitë me punime të studentëve në qytetin e Korçës.

Vlera totale e projektit: 888,000 Lek
Vlera e realizuar: 887,640 Lek
Analizë mbi  zbatueshmërinë e projekteve të drejtorisë së kujdesit social  për vitin 2016

Drejtoria e Kujdesit Social gjatë vitit 2016 ka zbatuar gjithsej 7 projekte përkatësisht të
titulluar:
1. “Kampi Veror”, (Përgjegjës Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)
2. “Kite shkollore”, (Përgjegjës Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)
3. “Karta e Pensionistit”, (Përgjegjës Zyra e Komuniteteve ne Nevojë)
4.“Strehëza emergjente për rastet e dhunës në familje”, ( Përgjegjëse Zyra Kundër Dhunës në
Familje/Barazise Gjinore)
5. “Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonave rurale nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në
luftën kundër dhunës në familje", ( Përgjegjëse Zyra Kundër Dhunës në Familje)
6. Qendrat ditore për fëmijë -Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë, (Përgjegjës Zyra e
Komuniteteve ne Nevojë)
7. “Qendrat ditorë për moshën e trete”. (Përgjegjës Zyra e Komuniteteve ne Nevojë)

Projekti “Kampi Veror”

Kampi Veror është zbatuar gjatë muajit Korrik 2016 në territorin e Parkut Rinia. Zyra
përgjegjëse është Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve, me mbështetjen e Drejtorisë Mbështetëse të
Arsimit.  Ky projekt është në bashkëpunim me donatorë të ndryshëm. Këtë vit partner parësor
kanë qënë OSBE, World Vision, Terre des Hommes dhe Dorkas/ Misioni Emanuel.
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Gjatë 4 javëve të kampit veror, që sivjet për herë të parë u kthye në një Shkollë Verore, morën
pjesë gjithësej 200 fëmijë. Kurrikulat ishin miratuar nga Bashkia Korçë, OSBE dhe Ëorld
Vision. Gjatë zbatimit të projektit fëmijët u argëtuan dhe mësuan nëpërmjet lojërave argëtuese
dhe edukative. Në zbatim të këtij projekti u përzgjodhën në bazë të CV dhe eksperiencës 10
mësuese.

Vlera totale e projektit: 300.000 Lek

Vlera e realizuar: 265.640 Lek

Projekti “Karta e pensionistit”
Ky projekt u zbatua. Për këtë projekt u printuan 1500 copë karta, të cilat u shpërndanë në
sportelet e informacionit të Bashkisë ku pensionistët bëjnë aplikimin dhe pajisen me kartë.
1500 pensionistë për vitin 2016 e në vazhdim do të marrin shërbimin e transportit publik falas.

Vlera totale e projektit:   250.000Lek

Vlera e realizuar: 72.000 Lek

Projekti “Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonave rurale nëpërmjet aktiviteteve
sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje"
Për realizimin e këtyre aktiviteteve sensibilizuese u printuan 2000 fletëpalosje që u shpërndanë
në 3 rajonet administrative të qytetit, në sportelet e informacionit, me qëllim informimin
qytetar. Zyra kundër dhunës në familje përdori fletëpalosjet në aktivitet sensibilizuese në zonat
rurale, me komunitetin dhe nxënësit e shkollave. Zëri ” tullumbace, fiongo, kartona etj” u
përdorën në fushatën sensibilizuese të 25 Nëntorit që është Dita Ndërkombëtare Kundër
Dhunës ndaj grave dhe vajzave.
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Projekti “Kite shkollore”
U shpërndanë 84 sete për nxënësit e shkollave 9-vjeçare. Këta fëmijë vijnë nga familjet në
nevojë të qytetit dhe të zonave rurale. Këto familje janë përzgjedhur nga listat e familjeve më
në nevojë nga Drejtoria e Kujdesit Social.

Vlera totale e projektit:   300.000 Lek
Vlera e realizuar: 288.888 Lek

Projekti “Qendra ditore të fëmijëve”.

Bashkia në bashkëpunim me Dorkas/Misionin Emanuel 3 qendra gjithsej . Bashkia Korçë
mbulon kostot operative, pagesë qeraje, ujë , energji elektrike. Gjatë vitit 2016 janë organizuar
95 ditëlindje, 10 aktivitete për festat kalendarike.
Qendrat Ditore frekuentohen nga rreth 91 fëmijë të shkollave 9-vjeçare ne qytetin e Korçës,
përkatësisht rreth 30 fëmijë në çdo qendër. Shumica e tyre vijnë nga familje me problematika
të ndryshme social-ekonomike, gjë të cilën e pasqyrojnë edhe në sjelljen e tyre apo përgatitjen
në mësime.
Hapja e Qendrave Ditore ka qënë një ndihmesë shumë e madhe dhe "aleate" e shkollave. Ato
kanë një ndikim pozitiv në ecurinë e fëmijëve që  frekuentojnë këto qendra, pasi për fëmijët
Qendrat Ditore janë më tërheqëse. Përveç mbështetjes të mësueseve të qendrave  në detyrat e
shtëpisë, fëmijët marrin një vakt ushqimor.
Frekuentimi i Qendrave Ditore ka ndikuar pozitivisht edhe në ndryshimin e sjelljes së
fëmijëve, socializimin e tyre dhe përshtatjen me fëmijët e tjerë.

Vlera totale e projektit: 1.296.000Lek

Vlera e realizuar: Qera për të gjitha qendrat në total 772,272 lekë
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Projekti “Qendra ditore për moshën e tretë”

Në kuadër të projektit “Qyteti Social”, Bashkia Korçë në bashkëpunim me Fondacionin
“Misioni Emanuel” kanë  partneritet në funksionimin e 4 Qendra Ditore për Moshën e Tretë .
Bashkia Korçë mbulon kostot operative, pagesë qeraje, ujë , energji elektrike. Gjtatë vitit 2016
janë organizuar 250 ditëlindje, 4 aktivitete sociale, 86 orë sociale.
Gjatë vitit 2016 si çdo vit këto qendra kanë  ofruar: -Shërbimet ditore, që konsistojnë në
shërbime bufe  kafe, çaj, biskota, etj. Pranë këtyre qendrave të moshuarit kanë mundësinë të
lexojnë dhe të njihen me shtypin e ditës, të luajnë me lojëra të ndryshme si domino, shah, letra
etj. Ndërkohë, që ditën e shtunë atyre u lejohet që të menaxhojnë vetë qendrën, kjo në kuadër
të të mirës së përbashkët publike.
-Organizimi i festave të ditëlindjeve, ku të moshuarit ndihen të vlerësuar dhe të kënaqur të
festojnë së bashku këtë ditë të veçantë, në një atmosferë të ngrohtë dhe të gëzuar.
-Organizimi i orës sociale, e cila zhvillohet dy herë çdo muaj dhe ju jep mundësinë të
moshuarve të dëgjojnë dhe të mësojnë për çështje të ndryshme sociale, si edhe të kenë
mundësinë të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre, apo të pyesin për çështje që u
interesojnë.
Këto qendra ditore janë mjaft të rëndësishme, sepse ndikojnë në jetën sociale të të moshuarve,
per t’u mos u ndier të përjashtuar dhe të lënë pas dore. Pranë këtyre qendrave të moshuarve ju
jepet mundësia për ta kaluar ditën në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në shoqërinë e
njëri-tjetrit.

Vlera totale e projektit: 1.188,000 Lek
Vlera e realizuar: Pagesë uje dhe drita për të gjitha qendrat në total 1.056.000 lekë
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 INVESTIMET 2016
Investimet e Bashkisë në vitin 2016, janë realizuar nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore,
transferta e pakushtëzuar, huamarrja vendore, Fondi i Zhvillimit të Rajoneve dhe financime nga
buxheti i shtetit.

Sipas burimeve të financimit planifikimi dhe realizimi paraqitet si më poshtë:
/lekë

SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT Plan Fakt %

Transferta e pakushtezuar+Fondi tranzitor 117,407,129 58,346,808 49.70%

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve dhe buxheti I
Shtetit

1,562,825,155 568,497,804 36.38%

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 60,197,643 16,611,655 27.60%

Huamarrja vendore 18,152,148 12,660,393 69.75%

Total 1,758,582,075 656,116,660 37.3%

Planifikimi dhe realizimi i investimeve të detajuara sipas programeve dhe nivel projekti jepen si
më poshtë:

- infrastruktura rrugore nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar dhe kredia
planifikimi ka qënë 92,404 mijë lekë dhe realizimi 43,178 mijë lekë ose në masën 47%.

- infrastruktura rrugore nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve dhe investime të miratuara me
vkm, planifikimi ka qënë 1,562,825 mijë lekë  dhe realizimi 568,497 mijë lekë ose në
masën 36%.

- administrim i përgjithshëm (blerje paisje), nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e
pakushtëzuar planifikimi ka qënë 4,978 mijë lekë dhe realizimi 3,485 mijë lekë ose në
masën 70%.

- shërbime publike, nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar dhe kredia
planifikimi ka qënë 29,169 mijë lekë dhe realizimi 7,441 mijë lekë ose në masën 25.5%.

- investime në kulturë, nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar dhe kredia
planifikimi ka qënë 35,155 mijë lekë dhe realizimi 26,329 mijë lekë ose në masën 75%.

- Oponenca teknike dhe projekte, nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar
planifikimi ka qënë 23,171 mijë lekë dhe realizimi 6,466 mijë lekë ose në masën 28%.

- investime në arsim, nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar planifikimi ka
qënë 1,575 mijë lekë dhe realizimi 720 mijë lekë ose në masën 46%.

- investime në pyje dhe kullota, planifikimi ka qënë 9,305 mijë lekë. Vlera prej 9,305 mijë
lekësh do të realizohet gjatë vitit 2017.

Realizimi i investimeve sipas programeve jepet i detajuar si më poshtë:
Infrastruktura rrugore
Gjatë vitit 2016 investimet në programin e infrastrukturës paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

Emërtimi Det 2015 Pl nd 2016 Total Realizimi
2016 Det 16

% e
realizimit

Mbikqyrje Punimesh ndërtim”Sheshi para Teatrit” 907,200 907,200 700,358 206,842 77%

Mbikqyrje Punimesh “Rimodelim Parku Rinia” 787,200 787,200 647,865 139,335 82%

Kolaudim  Punimesh “Rimodelim Parku Rinia” 265,000 265,000 265,000 100%
Kolaudim Punimesh ndërtim”Sheshi para Teatrit” 221,000 100%



RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

70

221,000 221,000
Mbikqyrje per Rikualifikimin urban i blloqeve te banimit
te lagjeve 33,300 33,300 33,300 100%
Kolaudim per Rikualifikimin urban i blloqeve te banimit te
lagjeve 120,000 120,000 104,500 87%

Mbikqyrje rikonstrksioni I rruges Voskopoje - Lekas 288,000 288,000 46,200 16%

Kolaudim rikonstrksioni I rruges Voskopoje - Lekas 57,000 57,000 38,000 67%

Mbikqyrje permiresim I infrastruktures rrugore ne qytet 17,100 17,100 17,100 100%

Kolaudim permiresim I infrastruktures rrugore ne qytet 70,000 70,000 70,000 0%
Mbikqyrje punimesh per ndertimin e kompleksit
multifunks zona sportive 5,945,795 5,945,795 1,289,811 4,533,984 22%
Mbikqyrje punimesh per ndertimin e kompleksit
multifunks zona sportive kredia 2,024,205 2,024,205 2,024,205 0%
Kolaudim punimesh per ndertimin e kompleksit
multifunks zona sportive 757,000 757,000 757,000 0%

Kamera sigurie terrenet sportive 345,660 345,660 276,800 80%
Mbikqyrje e punimeve për objektin “Reabilitimi I rrjetit të
kanaleve ujitës Bashkia Korçë” (05) 85,998 85,998 85,998 0%
Kolaudimi I punimeve për objektin “Reabilitimi I rrjetit të
kanaleve ujitës Bashkia Korçë” (05) 115,000 115,000 115,000 0%
Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksioni I
veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së
Korçës” (05)

390,000
390,000 390,000 0%

Kolaudimi I punimeve për objektin “Rikonstruksioni I
veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së
Korçës” (05) 58,500 58,500 58,500 0%
Pergatitje shkalle guri per sheshin para qendres per
mbrojtjen dhe promovimin e kultures 888,000 888,000 862,800 97%
Kolaudim rikonstruksion I rruges Gj Buzuku 220,000 220,000 218,000 0%

Kolaudim shtesë për varreza publike faza e parë 84,000 84,000 22,500 0%
Mbikqyrje per objektin Sistemimi I rrugeve midis
parcelave bujqesore 73,000 73,000 3,650 0%

Kolaudim Sistemimi I rrugeve midis parcelave bujqesore 8,800 8,800 5,300 0%
Mbikqyrje rehabilitimi kanali kryesor ujites dega e djathte
rezervuar Gjanç 70,000 70,000 6,600 9%
Kolaudimi rehabilitimi kanali kryesor ujites dega e
djathte rezervuar Gjanç 14,000 14,000 7,500 54%
Mbikqyrje restaurimi I objekteve të Pazarit të vjetër
Korçë, Loti 2 189,000 189,000 189,000 0%
Kolaudim restaurimi I objekteve të Pazarit të vjetër
Korçë, Loti 2 230,000 230,000 0%
Kolaudimi rikonstruksioni I qendrës, infrastrukturës
rrugore dhe monumenteve të kulturës Voskopojë 367,000 367,000 367,000 0%

Rikonstruksion Sheshi para Katedrales 2,041,477 2,041,477 2,041,477 100%
Total 05 12,432,277 4,240,958 16,673,235 6,558,311 9,186,314 39%

Sistemim rruga Shkozanj Gjokshtiras fondi tranzitor 336,000 336,000 0%
Rikonstruksion kryqezimi rruga Voskopoje -Shipske-
Krushove fondi tranzitor 394,800 394,800 394,800 100%

Shtesë për varreza publike faza e parë 13,030,624 13,030,624 12,905,000 99%
Mbikqyrje e punimeve për objektin “Reabilitimi I rrjetit të
kanaleve ujitës Bashkia Korçë” 681,002 681,002 681,002 0%
Shtese kontrate për objektin "Shtesë për varreza publike
faza e parë" 2,425,183 2,425,183 2,424,684 100%

Qendra e kreativitetit 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0%

Mbikqyrje qendra e kreativitetit 500,000 500,000 500,000 0%

Kolaudim qendra e kreativitetit 183,504 183,504 183,054 0%
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Shpronesim per realizimin e projektit rikonstruksion
bulevard f noli 702,083 702,083 702,083 0%
Shpronesim per realizimin e projektit rikonstruksion I
teatrit A.Z.Çajupi 2,477,604 2,477,604 2,477,604 0%

Mbikqyrje shtesë për varreza publike faza e parë 800,000 800,000 757,952 70,800 95%

Mbikqyrje rikonstruksioni I qendrës, infrastrukturës
rrugore dhe monumenteve të kulturës Voskopojë

2,276,000 2,276,000 2,217,600 0%
Mbikqyrje restaurimi I objekteve të Pazarit të vjetër
Korçë, Loti 2 2,184,000 2,184,000 0%
Rikonstruksioni I lulishtes para Qendres per ruajtjen dhe
promovimin e Kultures 2,340,305 2,340,305 2,340,293 100%

Mbikqyrje Rikonstruksioni I lulishtes para Qendres per
ruajtjen dhe promovimin e Kultures 96,000 96,000 13,200 0%

Kolaudime Rikonstruksioni I lulishtes para Qendres per
ruajtjen dhe promovimin e Kultures 10,000 10,000 5,000 0%

Sistemimi I rrugeve dytesore midis parcelave bujqesore 4,052,280 4,052,280 4,052,280 100%
Mbikqyrje Sistemimi I rrugeve dytesore midis parcelave
bujqesore 77,000 77,000 5,880 8%
Kolaudimi Sistemimi I rrugeve dytesore midis parcelave
bujqesore 15,000 15,000 9,000 60%

Sistemimi I rrugeve midis parcelave bujqesore 3,947,720 3,947,720 1,973,379 50%
20% Mbikqyrje Rikualifikimi urban I zones perreth
"Qytezes se femijeve" 800,000 800,000 800,000 0%
20% Mbikqyrje Qendra polifunksionale dhe e
sherbimeve 1,140,000 1,140,000 1,140,000 0%

Ndricim rrugor me llampa 70 W CMH 13,572,864 13,572,864 11,756,640 87%
Sistemim asfaltim I territorit prapa pallatit te kinezeve 2,069,411 2,069,411 1,234,800 0%
Mbikqyrje e punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
territorit prapa pallatit te kinezeve" 54,000 54,000 1,146 0%
Kolaudim I punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
territorit prapa pallatit te kinezeve" 6,500 6,500 3,800 0%

Rikonstruksion I muzeut Bratko 2,332,301 2,332,301 1,424,997 0%
Mbikqyrje e punimeve për objektin "Rikonstruksion I
muzeut Bratko" 44,000 44,000 1,386 0%
Kolaudim I punimeve për objektin "Rikonstruksion I
muzeut Bratko" 4,300 4,300 2,600 0%
Rruga para Qendrës për Ruajtjen dhe Promovimin e
Kulturës 1,363,672 1,363,672 0%
Mbikqyrje e punimeve për objektin "Rruga para Qendrës
për Ruajtjen dhe Promovimin e Kulturës" 35,700 35,700 0%
Kolaudimi i punimeve për objektin "Rruga para Qendrës
për Ruajtjen dhe Promovimin e Kulturës" 4,300 4,300 0%

Sistemim asfaltim I rrugës hyrëse fshati Bulgarec 10,737,326 10,737,326 6,466,068 0%
Shtese kontrate per objektin Sistemim asfaltim I rrugës
hyrëse fshati bulgarec 1,293,214 1,293,214 1,293,214 0%
Mbikqyrje e punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
rrugës hyrëse fshati Bulgarec" 243,000 243,000 9,786 0%
Kolaudim i punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
rrugës hyrëse fshati Bulgarec" 29,000 29,000 16,000 0%
Ndriçim rrugor me llampa ekonomike 472,107 472,107 0%

Total 01 730,800 75,000,000 75,730,800 36,619,908 24,244,140 48%
Totali       Infrastruktura   rrugore Bashkia 13,163,077 79,240,958 92,404,035 43,178,219 33,430,454 47%



RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

72

 Investime nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve dhe Buxheti i shtetit
Investimet gjatë vitit 2016 nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve dhe Buxheti i Shtetit paraqiten si më
poshtë:

Emertimi Vl e fin 2016
Vl e

kontratës
Likujdimi

2014
Likujdimi

2015
Likujdimi

2016
Total

likujdime
% e

likujdimit
Sheshi dhe rrugicat tek kulla Panorama sheshi tek
Teatri 5,213,251 241,191,892 213,808,324 22,170,317 5,205,778 241,184,419 100.00%

Rikonstruksion I parkut Rinia 20,042,048 303,596,161 245,333,376 38,220,737 9,258,308 292,812,421 96.45%

Restaurimi I pazarit te vjeter te Korces Loti 1, Loti 2 92,967,935 257,073,709 76,447,209 87,658,565 90,469,411 254,575,185 99.03%

Rikonstruksioni I rrugës Gj. Buzuku, sh Poliklinikës,
sheshi I Xhamisë, sheshi I pazarit, rruga e mborjes,
Rruga e Ravonikut 79,334,204 282,606,454 203,272,250 79,330,418 282,602,668 100.00%

Infrastruktura e brendshme e qendrës për ruajtjen dhe
promovimin e kulturës Muzeu I Artit mesjetar 39,063,530 139,474,603 100,411,073 37,290,277 137,701,350 98.73%

Rikualifikimi I blloqeve të banimit I lagjeve kryesore
brenda unazës së qyteti 28,466,359 98,466,359 70,000,000 28,465,857 98,465,857 100.00%
Ndërtim I kompleksit Multifunksional Sportivo
kulturor 336,163,693 539,886,728 98,251,406 98,251,406 18.20%

Rikonstruksioni I rruges Voskopoje Lekas 21,153,705 21,153,705 21,153,690 21,153,690 100.00%

Restaurimi I objekteve pazari Korce 83,583,000 162,438,077 82,915,369 82,915,369 51.04%
Rehabilitimi kanali kryesor ujites dega e djathte rez
Gjanc 2,320,372 2,320,372 2,320,370 2,320,370 100.00%

Rikonstruksioni I qendres dhe infrastruktures rrugore
dhe monumenteve te kultures Voskopoje 185,000,000 362,983,320 66,750,708 66,750,708 18.39%

Platforma Web GIS per Bashkine Korce (teknika të
avancuara replikimi) 9,240,000 12,960,000 0 0.00%
Rikualifikimi urban I zones perreth Qytezes se
femijeve 198,097,600 368,063,408 47,086,212 47,086,212 12.79%

Qendra polifunksionale dhe e sherbimeve 200,000,000 372,830,841 0 0.00%

Qyteti im 40,000,000 - #DIV/0!

Rehabilitimi I rrjetit te kanaleve ujitese Bashkia Korce 29,500,000 - #DIV/0!

Rikonstruksioni I shkolles 9 vjecare Lekas 2,000,000 2,000,000 100%
Rikonstruksioni I veprave ujitese ne zonen
jugperendimore te fushes se Korces 15,000,000 - #DIV/0!

Blerje ekskavator me zinxhir 41,749,458 - #DIV/0!

Rikonstruksion I rrugëve rurale dhe informale 71,230,000 - #DIV/0!
Skema ujitëse me kanalet e Gjançit, 11 kanale

sekondare dhe vepra arti (është rehabilitimi I
pjesshëm I skemës ujitëse të Rezervuarit të
Gjançit

64,700,000
- #DIV/0!

Total 1,562,825,155 3,165,045,629 535,588,909 521,732,942 568,497,804 1,625,819,655 51%

 Investime në paisje 01110
Gjatë vitit 2016 investimet në paisje paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

Emërtimi Det 2015 Pl nd 2016 Total Realizimi
2016 Det 16

% e
realizimit

Paisje elektronike( kompjuter, printer, skaner, fotokopje
etj) 2,000,000 2,000,000 1,962,528 98%

Mjete dhe paisje të tjera teknike 150,000 150,000 137,760 92%

Blerje automjete 1,280,000 1,280,000 894,000 0%
Paisje kompjuterike (fondi tranzitor) 51,400 51,400 51,400 100%
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Paisje zyre Bashkia 436,800 960,000 1,396,800 1,252,100 90%

Paisje zyre (bateri per instrumentat dixhitale) 100,000 100,000 81,120 81%
Totali    Administrim I pergjithshem Bashkia 436,800 4,541,400 4,978,200 3,484,908 894,000 70%

 Investime në shërbimet publike 06260
Gjatë vitit 2016 investimet në programin e shërbimeve publike paraqiten sipas tabelës së
mëposhtme:

Emërtimi Det 2015 Pl nd 2016 Total Realizimi
2016 Det 16

% e
realizimit

Blerje trualli per zgjerimin e varrezave publike 3,261,610 3,261,610 3,261,610 0%

Shpronesim me interes Publik për varrezat publike 2,220,000 2,220,000 209,466 2,010,534 9%
Shpronesim me interes Publik I rrugës Gjon Buzuku
kredia 4,353,043 4,353,043 885,493 3,467,550 20%

Shpronesim me interes Publik I rrugës Gjon Buzuku 1,843,047 1,843,047 1,843,047 0%

Total 05 9,457,700 2,220,000 11,677,700 1,094,959 10,582,741 9%
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto te ulet
për Beton Plus 3,926,496 3,926,496 3,926,496 0%
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto te ulet
për Konstruksion 93 2,896,728 2,896,728 2,896,728 100%
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto te ulet
për Bregu shpk 3,096,498 3,096,498 3,096,498 100%
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto te ulet
për Xhengo shpks 375,044 375,044 353,100 94%

Shpronësim Bulevardi F S noli 7,196,080 7,196,080 7,196,080 0%
Total 01 0 17,490,846 17,490,846 6,346,326 11,122,576 36%
Totali       Sherbime publike Bashkia 9,457,700 19,710,846 29,168,546 7,441,285 21,705,317 26%

 Oponenca teknike dhe projekte 01110
Gjatë vitit 2016 investimet në programin e oponencave teknike dhe projekteve paraqiten sipas
tabelës së mëposhtme:

Emërtimi Det 2015 Pl nd 2016 Total Realizimi
2016

% e
realizimit

Studime Urbanistike NJA 238,400 238,400 102,000 43%
Hartim projekti qendra e kreativitetit (rikonstruksioni I ish prefektures
dhe keshillit te qarkut dhe pershatja) 841,586

841,586 841,586 100%
Hartim projekti për pershtatjen për Qendër Kulturore te godines se
Prefektures dhe Keshillit te Qarkut 2,887,707 2,887,707 0%
Total 01 238,400 3,729,293 3,967,693 943,586 24%
Pagese per projektin teknik te objektit infrastruktura e brendshme
muzeu mesjetar 1,399,365 1,399,365 1,399,365 100%

Oponencë teknike për projekt zbatimin e objektit "Kompleks
Multifunksional Sportiv dhe Kulturor" 663,409 663,409 663,409 100%
Hartim projekti per ndertim Biblioteke dhe galeri te Arteve 5,816,594 5,816,594 0%

Hartim projekti qendra e kultures (ndertimi I objektit te ri te bibliotekes
dhe galerise se arteve 1,571,375 1,571,375 1,571,375 100%
Oponence teknike qendra polifunksionale dhe e sherbimeve Qendra
e sherbimit 244,716 244,716 244,716 100%
Oponence teknike qendra polifunksionale dhe e sherbimeve Qendra
kreative 164,625 164,625 164,625 100%
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Oponence teknike qendra polifunksionale dhe e sherbimeve Qendra
e kultures 242,988 242,988 242,988 100%

Hartim projekti per pershtatjen per bashki te Qendres Kulturore
"Vangjush Mio" dhe Bibliotekës "Thimi Mitko" 7,864,108 7,864,108 0%
Hartim projekti qendra e sherbimeve (pershtatja per bashki e ish
bibliotekes dhe ish pallati I kultures 1,235,892 1,235,892 1,235,892 100%
Total 05 1,399,365 17,803,707 19,203,072 5,522,370 29%
Total oponenca teknike dhe projekte 1,637,765 21,533,000 23,170,765 6,465,956 28%

 Investime në programin e arsimit 09120

Gjatë vitit 2016 investimet në programin e arsimit paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

Emërtimi Det 2015 Pl nd 2016 Total Realizi
mi 2016 Det 16

% e
realizimit

Kolaudim rikonstruksion shkolla Stavri Themeli 75,000 75,000 75,000 100%

Mbikqyrje rikonstruksion shkolla Stavri Themeli 133,333 133,333 133,333 0%

Mbikqyrje Ndertim shkolle e re fshati kamenice 533,200 533,200 45,600 0%

Kolaudim Ndertim shkolle e re fshati kamenice 51,600 51,600 51,600 0%

Mbikqyrje Rikonstruksion kopshti nr 11 121,160 121,160 39,600 0%

Kolaudim Rikonstruksion kopshti nr 11 14,540 14,540 12,000 0%

Mbikqyrje terrene sportive ,shkolla "Qender komunitare" 70,800 70,800 70,800 100%

Kolaudim terrene sportive ,shkolla "Qender komunitare" 23,000 23,000 22,000 96%

Mbikqyrje e rikonstruksion shk e mesme Voskop 552,000 552,000 552,000 100%
Total programi i Arsimit 854,133 720,500 1,574,633 719,800 282,133 46%

 Investime në programin e kulturës 08250
Gjatë vitit 2016 investimet në programin e kulturës paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

Emërtimi Det 2015 Pl nd 2016 Total Realizimi
2016 Det 16

% e
realizimit

Mbikqyrje e obj te qendres muzeale dhe pershtatjen e saj per
qender per mbrojtjen dhe promovimin e kultures korcare 703,200 703,200 703,200 0%
Kolaudime obj te qendres muzeale dhe pershtatjen e saj per
qender per mbrojtjen dhe promovimin e kultures korcare 72,000 35,000 107,000 107,000 100%

Mbikqyrje restaurimi I pazarit te vjeter Loti 1 dhe 2 475,200 475,200 475,200 100%

Kolaudim infrastruktura e brendshme e muzeut mesjetar 210,000 210,000 138,000 66%

Mbikqyrje rikonstruksioni I teatrit A Z Cajupi 1,782,000 1,782,000 1,782,000 0%

Kolaudim rikonstruksioni I teatrit A Z Cajupi 176,002 176,002 176,002 0%

Rikonstruksion I Teatrit "A.Z.Çajupi" kredia 11,774,900 11,774,900 11,774,900 100%

Rikonstruksion I Teatrit "A.Z.Çajupi" 19,614,390 19,614,390 13,833,588 5,780,802 71%

Kolaudim restaurimi I pazarit te vjeter Loti 1 dhe 2 312,157 312,157 312,157 0%
Total programi I kultures Bashkia 15,295,459 19,859,390 35,154,849 26,328,688 8,754,161 75%
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RAPORT FINANCIAR I INSTITUCIONEVE TË VARËSISË PËR VITIN 2016

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE TË ARSIMIT DHE ÇERDHES
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes për vitin 2016 ka funksionuar me
një staf prej 389 punonjësish, të detajuar si më poshtë, sipas sektorëve që ajo mbulon :

Arsimi parashkollor tr specifike 261 punonjës
Arsimi parauniversitar tr specifike 32 punonjës
Konviktete e arsimit parauniversitar tr specifike 25 punonjës
Arsimi parashkollor 71 punonjës

Për vitin 2016, buxheti total ka qënë 305,924 mijë lekë dhe realizimi ka qënë 277,321 mijë lekë
ose në masën 90.6%.
Detajimi i buxhetit të vitit 2016 sipas programeve ka qënë :

000/lekë
Buxheti i arsimit parashkollor

09120
Plan 2016 Fakt 2016 % e realizimit

Shp për personelin
191,818 181,417 94.5%

Shp korrente
51,331 41,784 81.4%

Shp për investime
9,874 4,985 50.4%

Total 1
253,023 228,186 90%

Buxheti i Arsimit Parauniversitar
09230

Plan 2016 Fakt 2016 % e realizimit

Shp për personelin
14,856 14,835 99.8%

Shp korrente
15,711 13,126 83.5%

Shp për investime
400 96 24%

Totali 2
30,967 28,057 90.6%

Buxheti i Konvikteve të Arsimit
parauniversitar 09230

Plan 2016 Fakt 2016 % e realizimit

Shp për personelin
11,767 11,767 100%

Shp korrente 10,167 9,311 91.5%

Totali 3
21,934 21,078 96%

Totali (1+2+3)
305,924 277,321 90.6%
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Detajimi i buxhetit sipas burimeve të financimit
1.Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore
 Arsimi parashkollor

Shpenzime për paga
Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 24,525 mijë lekë dhe realizimi ka qënë 18,186 mijë
lekë ose në masën 74%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 4,239 mijë dhe realizimi ka qënë
3,167 mijë lekë ose në masën 74.7%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzimet operative ishte në vlerën 49,723 mijë lekë. Realizimi ka qënë
në vlerën 40,503 mijë lekë ose 81.4%.
Shpenzime për transferta
Fondi i planifikuar për transferta tek individët ishte në vlerën 1,392 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 1,065 mijë lekësh ose 76.5% dhe është përdorur:
-141 mijë lekë shpërblim dalje në pension.
-924 mijë lekë projekti bursa për gjimnazistët.
Shpenzimet për investime
Shpenzimet për investime të planifikuara në vlerën prej 9,874 mijë lekë, u realizuan në vlerën prej
4,985 mijë lekë ose 50.4% e fondit të planifikuar. Detajimi i realizimit të investimeve jepet si më
poshtë.

Emërtimi Det
2015 Pl 2016 Total Realizimi

2016 Det 16
% e
realizimit

Pjese kaldaje 82,000 82,000 81,900 100%

Pjese kaldaje 100,000 100,000 99,820 100%
Radiatore 100,000 100,000 0%
Pore zjarri 920,000 920,000 0%
Moket 660,000 660,000 0%

Kompjuter, printer 260,000 260,000 119,880 99,960 46%

Fotokopjues 50,000 50,000 40,000 80%

Pompë qarkulluese 130,000 130,000 78,400 0%

Pompë zhytëse kopshti nr. 3 80,000 80,000 59,400 74%

Televizor 50,000 50,000 42,000 84%
Video 20,000 20,000 0%

Fshesë me korrent 10,000 10,000 5,880 59%

Stofë profesionale 250,000 250,000 195,000 78%

Trapan 10,000 10,000 8,000 80%

Troko 10,000 10,000 7,900 79%
Bolier 60,000 60,000 0%

Frigorifer banak 100,000 100,000 80,000 80%

Rikonstruksion I çatisë shkolla Marjan 1,800,000 1,800,000 1,355,587 75%
Mbikqyrje e punimeve Rikonstruksion I çatisë shkolla
Marjan 45,000 45,000 0%
Kolaudim e punimeve Rikonstruksion I çatisë shkolla 4,500 4,500 0%
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Marjan

Rikonstruksion I çatisë + klasa + banja shkolla Gjonbabas 1,700,000 1,700,000 0%
Mbikqyrje I çatisë + klasa + banja shkolla Gjonbabas 30,000 30,000 0%
Kolaudim I çatisë + klasa + banja shkolla Gjonbabas 3,000 3,000 0%
Paisje sinjalizuese kundra zjarrit 100,000 100,000 0%

Fikse zjarri 299,900 299,900 296,280 99%
Paisje zyre universiteti (e detajuar si më poshtë) 3,000,000 3,000,000 2,593,600 0 86%

Paisje kompjuterike 1,052,000 1,052,000 960,000 91%

Fotokopje 148,000 148,000 145,600 98%
Video projektor 240,000 240,000 0%

Paisje zyre 1,560,000 1,560,000 1,488,000 95%

Total Arsimi parashkollor 82,000 9,792,400 9,874,400 4,985,247 178,360 50%

 Arsimi parauniversitar
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ishte në vlerën 15,711 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën prej 13,126 mijë lekë ose 83.5 % .
Shpenzimet për investime
Fondi i planifikuar për investime ishte në vlerën 400 dhe u realizuan 96 mijë lekë ose 24 % si më
poshtë:

Emërtimi Det
2015 Pl 2016 Total Realizimi

2016 Det 16
% e
realizimit

Pompe kaldaje qarkulluese 200,000 200,000 200,000 0%

Radiatore 100,000 100,000 95,720 96%
Automat elektrik 100,000 100,000 0%

Totali  Arsimi  i mesem 0 400,000 400,000 95,720 200,000 24%
 Konviktet e arsimi parauniversitar nga të ardhurat e Bashkisë

Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzimet operative ishte në vlerën 847 mijë lekë
Shpenzime për transferta
Fondi i planifikuar për transferta tek individët ishte në vlerën 9 mijë lekë.
2.Transferta specifike
 Arsimi parashkollor nga transferta specifike

Shpenzime për paga
Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 139,690 mijë lekë dhe realizimi ka qënë 137,179
mijë lekë ose në masën 98%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 23,364 mijë dhe realizimi ka qënë
22,885 mijë lekë ose në masën 97.9%.
Shpenzime për transferta
Fondi i planifikuar për transferta tek individët ishte në vlerën 216 mijë lekë dhe realizimi në vlerën
216 mijë lekësh ose 100% dhe është përdorur për shpërblim dalje në pension.

 Arsimi parauniversitar
Shpenzime për paga
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Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 12,730 mijë lekë dhe realizimi ka qënë 12,730 mijë
lekë ose në masën 100%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 2,126 mijë dhe realizimi ka qënë
2,105 mijë lekë ose në masën 99%.
 Konviktet e arsimi parauniversitar

Shpenzime për paga
Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 10,117 mijë lekë dhe realizimi ka qënë 10,117 mijë
lekë ose në masën 100%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 1,650 mijë dhe realizimi ka qënë
1,650 mijë lekë ose në masën 100%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzimet operative ishte në vlerën 9,190 mijë lekë dhe realizimi ka qënë
9,190 mijë lekë ose në masën 100%.
Shpenzime për transferta
Fondi i planifikuar për transferta tek individët ishte në vlerën 121 mijë lekë dhe realizimi ka qënë
121 mijë lekë ose në masën 100% dhe është përdorur për shpërblim dalje në pension.
TË ARDHURAT
Të ardhurat për vitin 2016 ishin planifikuar në vlerën 14,100 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën
10,735 mijë lekë.
NSHMAC 000/ lekë

Fakti
2014 F 2015 Pl 2016 F2016 Dif pl16-F16 %

Arsimi parashkollor 10,984 9,929 13,300 9,935 3,365 75%

A parauniversitar 100 424 500 500 - 100%

Konviktet e arsimit
parauniversitar 500 244 300 300 - 100%

Total 11,584 10,597 14,100 10,735 3,365 76%

Paraqitja grafike
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Detajimi i planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve operative për Ndërmarrjen e Shërbimeve
Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes financuar nga të ardhurat e Bashkisë dhe institucionit,

transfertës së pakushtëzuar dhe transfertës specifike paraqiten sipas tebelës së mëposhtme:

Emertimi
Fakt
2015 Pl 2016 Fakt 12 m 2016 Det 16

Dif
Pl16-F %

Dif F16-
F15 %

1 Uje 4,720 5,050 5,050 - 100% 330 107%

2 Energji 5,794 6,500 6,500 - 100% 706 112%

3 Telefon 1,161 1,530 1,148 7 382 75% (13) 99%

4 Dru zjarri 7,186 6,810 6,773 37 99% (413) 94%

5 Nafte 16,376 7,510 7,508 2 100% (8,868) 46%

6 Shpenzime per Q.K.F. 977 1,352 925 395 427 68% (52) 95%

7 Gaz I lengshem 1,600 1,200 1,197 3 100% (403) 75%

8 Dieta 10 30 7 23 23% (3) 70%

9 Meremete 7,728 14,368 7,906 6,462 55% 178 102%

10 Mbikqyrje meremete 11 300 300 0% (11) 0%

11 Mbikqyrje meremete lyerje NJA 6 180 180 0% (6) 0%

12 Koaludime meremete 42 42 0% - #DIV/0!

13 Punime me dru 744 1,550 1,311 239 85% 567 176%

14 Mbikqyrje punime me dru 4 110 5 105 5% 1 125%

15 Kolaudime punime me dru 8 17 15 2 88% 7 188%

16 Materiale pastrimi dhe dizifektimi 2,000 1,709 291 85% 1,709 #DIV/0!

17 Sherbim mirembajtje kompjuteri dhe fotokopje 100 100 0% - #DIV/0!

18 Shtypshkrime 100 100 - 100% 100 #DIV/0!

19 Leter A4 250 201 49 80% 201 #DIV/0!

20 Bojra printeri dhe fotokopje 410 232 178 57% 232 #DIV/0!

21 Kancelari 50 45 5 90% 45 #DIV/0!

22 Materiale hidraulike 960 935 25 97% 935 #DIV/0!

23 Materiale elektrike 780 768 12 98% 768 #DIV/0!

24 Ene guzhine 160 160 - 100% 160 #DIV/0!

25 Peshqira, gushore 50 40 10 80% 40 #DIV/0!

26 Qyngje, brryla 480 456 24 95% 456 #DIV/0!

27 Tubo, ele llamarina 150 146 150 0% - #DIV/0!

28 Kolaudim mjete matese 50 50 0% - #DIV/0!

29 Mjete mesimi shkolla e Muzikes 100 100 0% - #DIV/0!

30 Melamina - fibra 200 99 101 50% 99 #DIV/0!

31 Mirembajtje programi alfa 80 78 2 98% 78 #DIV/0!
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32 Ftesa bilance 10 10 0% - #DIV/0!

33 Siguracion automjeti 50 30 20 60% 30 #DIV/0!

34 Goma filtra vaj sherbime mbulesa 100 96 4 96% 96 #DIV/0!

35 Larje tapeti 150 120 30 80% 120 #DIV/0!

36 Libra shkollore per shkollen speciale 80 43 37 54% 43 #DIV/0!

37 Ilace nxenesit konviktore 50 42 8 84% 42 #DIV/0!

38 Perparese te bardha 100 95 5 95% 95 #DIV/0!

39 Sherbime mirembajtje kaldaje 130 97 33 75% 97 #DIV/0!

40 Riparime stofa, frigorifere lavatrice 55 40 15 73% 40 #DIV/0!

41 Materiale per QKF 50 50 - 100% 50 #DIV/0!

42 Analiza e ujit 50 47 3 94% 47 #DIV/0!

43 Dezifektim 100 55 45 55% 55 #DIV/0!

44 Carcafe kellef jasteke 250 167 83 67% 167 #DIV/0!

45 Perde  shkolla speciale 100 83 17 83% 83 #DIV/0!

46 Karrike femijesh 30 30 0% - #DIV/0!

47 Libra per shkollen Th Germenji 100 98 2 98% 98 #DIV/0!

48 Materiale per nxenesit me aftesi te kufizuara 70 70 0% - #DIV/0!

49 Mbushje fikse zjarri 100 74 26 74% 74 #DIV/0!

50 Te ndryshme 4,186 870 679 191 78% (3,507) 16%

51 Blerje te ndryshme xhama 150 150 0% - #DIV/0!

52 Ushqime 16,336 13,482 12,707 775 94% (3,629) 78%

53 Shpenzime per roje 2,429 2,811 2,738 73 97% 309 113%

54 Libra dhe Publikime 25 420 415 5 99% 390 1660%

55 Sherb te print dhe publikimit 111 258 258 - 100% 147 232%

56 Shpenzime transporti 100 200 161 39 81% 61 161%

57 Shp honorare 167 80 80 0% (167) 0%

58 Sherbime te tjera 190 - #DIV/0! (190) 0%

59 Shp pritje percjellje 120 185 170 15 92% 50 142%

60 Shp per materiale dhe sherbime 368 179 179 - 100% (189) 49%

61 Projektimi I banesave familjare 888 888 - 100% 888 #DIV/0!

62 kinemaja prane femijeve 180 180 180 0% - #DIV/0!

63 Qera kop Kamenice 72 56 16 78% 56 #DIV/0!
Projekt bashkëpunimi për hapjen e masterit
për universitetin - 1,652 261 73 1,391 16% 261 #DIV/0!

64 Kancelari + letër 100 98 2 98% 98 #DIV/0!

65
Materiale për pastrim dezinfikim ngrohje
ndriçim 100 100 0% - #DIV/0!
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66 Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres 70 70 0% - #DIV/0!

67
Shpenzime per prodhim dokumentacioni
specifik 75 75 0% - #DIV/0!

68 Energjia elektrike 200 200 0% - #DIV/0!

69 Uje 60 60 0% - #DIV/0!

70 Sherbime telefonike 15 15 0% - #DIV/0!

71 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 375 375 0% - #DIV/0!

72
Sherbime te tjera + mirembajtje e sek
mesimore 168 163 5 97% 163 #DIV/0!

73 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin 22 22 0% - #DIV/0!

74 Shpenzime per tatim taksa 20 20 0% - #DIV/0!

75 Shpenzime karburanti 80 73 80 0% - #DIV/0!

76 Shpenzime udhetimi dhe akomodimi 367 367 0% - #DIV/0!

Total shp operative NSHMAC 70,357 75,471 62,817 801 12,654 83% (7,540) 89%

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
Gjatë vitit 2016 kjo njësi shpenzuese ka funksionuar me një staf prej 286 punonjësish, nga të cilët 20
janë punonjës të Bordit të Kullimit, 10 punonjës të rrugëve rurale dhe 256 punonjës të NSHP, me një
buxhet në total 289,096 mijë lekë, ku përfshihen edhe fondi nga transfertat specifike për rrugët rurale
dhe ujitjen dhe kullimin, si më poshtë:

000/lekë

NSHP PL Fakt
% e
realizimit

Shp personeli 94,364 83,461 88%
Shp korrente 121,123 102,310 84%
Shp kapitale 38,282 34,991 91%
Total 253,769 220,762 87%
Bordi i Kullimit
Shp personeli 12,653 6,539 52%
Shp korrente 16,407 14,112 86%

20,651 71%
Rrugët rurale
Shp personeli 3,025 2,745 91%
Shp korrente 3,242 3,227 100%
Total 6,267 5,972 95%
TOTAL buxhet 289,096 247,385 86%
 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

Shpenzimet për paga
Fondi i planifikuar për vitin 2016 në shpenzime për paga ka qënë në vlerën 81,229 mijë lekë. Realizimi
ka qënë në vlerën 71,523 mijë lekë ose realizuar në masën 88.%.
Gjatë vitit 2016 fondi i veçantë u përdor sipas Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë në vlerën 227 mijë lekë
,nga keto 167 mijë lekë u përdor për shpërblim dalje në pension dhe 60 mije lek për raste fatkeqësie.
Shpenzimet për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 13,135 mijë lekë. Realizimi ka qënë në
vlerën 11,938 mijë lekë ose në masën 91%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 120,896 mijë lekë. Ky fond u realizua në
vlerën 102,083 mijë lekë ose në masën 84%.
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Në fondin e planifikuar të shpenzimeve operative është përfshirë dhe vlera prej 5,008 mijë lekësh,
detyrim i vitit 2015. Realizimi i këtij fondi është në masën 4,997 mije ose 99.8%. Detajimi i
shpenzimeve operative jepet sipas tabelës së mëposhtme:

000/lekë

Nr. Emërtimi
Detyrime

2015
Plan
2016 Total

Fakt
2015 Diferenca

Det 16
%

1 Kancelari 158 148 306 306 0 100%

2 Materiale pastrimi, disifektim 0 750 750 548 202 73%

3
Furnizime e mat. zyre e të
përgjithshme 0 100 100 83 17 83%

4 Blerje  dokumentacion 0 69 69 69 0 100%

5 Uniforma dhe veshje 0 510 510 510 0 100%

6 Plehra organike 0 376 376 376 0 100%

7 Plehra  kimike,lule 0 827 827 827 0 100%

8 Bojë  printeri 0 119 119 119 0 100%

9 Shpenzime te tjera 0 500 500 390 110 78%

10 Elektricitet 0 42,900 42900 36,509 6391 85%

11 Ujë 0 4,000 4000 1,981 2019 50%

12 Shpenzime telefonike 0 60 60 60 0 100%

13 Posta dhe sherbimi  korrier 0 20 20 6 14 30%

14 Shërbimi roje 0 11,489 11489 11,009 480 480 96%

15 Gazoil  D1 2,510 11,160 13,670 11,631 2039 2,026 85%

16 Benzinë 0 1,400 1400 1,393 7 100%

17 Vaj lubrifikantë 0 343 343 343 0 100%

18 Pjesë këmbimi goma bateri antifrizë 5,350 5,350 4,483 867 346 84%

19 Taksa mjetesh Siguracion mjete 0 2,562 2562 1,579 983 62%

20 Mirëmbajtje mjete transporti 0 800 800 665 135 83%

21 Dieta 0 300 300 300 0 100%

22 Tubo betoni  (Tombino) 0 3,132 3132 2,412 720 452 77%

23 Granil dhe rërë 0 659 659 389 270 59%

24 Cimento 0 842 842 260 582 31%

25 Bordura betoni 0 90 90 90 0 100%

26 Pllaka betoni 0 800 800 181 619 23%

27 Stabilizant 0 1,087 1,087 810 277 75%

28 Gure kalldrëmi 0 100 100 0 100 0%

29 Asfalto beton 0 4,000 4000 3,537 463 88%

30 Bitium për spërkatje 0 400 400 400 0 100%

31 Materiale  elektrike 2,331 5,119 7450 7,450 0 100%

32 Materiale  hidraulike 9 1,912 1921 1,921 0 100%

33 Dërrasë  ndërtimi  e punuar 0 372 372 372 0 100%

34 Hekur dhe llamarina 0 540 540 540 0 100%

35 Vegla  pune 0 660 660 499 161 76%

36 Bojë vaji 0 200 200 117 83 59%
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37 Printime 0 60 60 60 0 100%

38 Vendime gjyqësore 0 5,566 5566 5,566 0 100%

39 Mirëmbajtje kulla 0 200 200 0 200 0%

40 Naftë per emergjencat 0 1,650 1650 0 1650 0%

41 Klor 0 282 282 282 0 100%

42 Shërbim topografik 0 464 464 464 0 100%

43 Llampa ekonomike 0 630 630 630 0 100%

44 Vaj për eskavatorët 0 401 401 401 0 100%

45 Tubo e profile hekuri 0 437 437 437 0 100%

46 Lëndë druri për urat 0 82 82 82 0 100%

47 Hekura e rakorderi 0 500 500 460 40 92%

48 Shirita dekorative 0 960 960 906 54 94%

49 Llampa për njësitë adm. 0 960 960 630 330 66%

Total shp operative 5,008 115,888 120,896 102,083 18,813 3,304 84%

Investimet
Fondi i planifikuar në investime per vitin 2016 ka qënë në vlerën 38,282 mijë lekë nga të cilat 8,876
mijë lekë janë investime nga fondi tranzitor. Realizimi gjatë vitit 2016 ka qënë në vlerën 34,991 mijë
lekë ose  91.4 %. Këto investime janë planifikuar dhe realizuar nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e
pakushtëzuar dhe të ardhurat e vetë Institucionit.

000/lekë

Nr. Emërtimi
Detyrime

2015
Plan
2016

Shuma
Fakt
2016

Diferenca %

1 Makina  korrëse bari 0 382 382 382 0 100

2 Pompa të ndryshme 0 272 272 272 0 100

3 Kufizus  trafiku 0 815 815 815 0 100

4 Ndricus  elektrik    125 w 0 605 605 605 0 100

5 Kosha mbeturinash 0 225 225 225 0 100

6 Shtylla  metalike 0 480 480 480 0 100

7 Sinjalistike rrugore vertikale 0 275 275 275 0 100

8 Pusi 0 3,375 3,375 3,375 0 100

9 Idrant vaditës 0 1,393 1,393 1,393 0 100

10 Mbikqyrje punime pusi 0 13 13 13 0 100

11 Kolaudim punime pusi 0 34 34 34 0 100

12 Blerje printeri  fotokopje 0 50 50 50 0 100

13 Blerje kompjuter 960 99 1,059 1,059 0 100

14 Makine transporti  mbeturina 3-5 Ton 0 1,560 1,560 1,560 0 100

15 Punime të brendshme në inkubator 0 2,646 2,646 0 2646 0

16 Vegla pune 0 274 274 274 0 100

17 Makinë pastrimi (Aspirator) 0 100 100 100 0 100

18 Makinë pastrimi  (Debore) 0 197 197 0 197 0

19 Pemë dekorative 0 1,500 1,500 1,440 60 96

20 Kamion vetshkarkues 15 Ton 0 2,220 2,220 2,220 0 100

21 Rimorkiator 0 1,800 1,800 1,800 0 100

22
Porta hekuri e priza betoni për kanalet
vadites 0 5,331 5,331 5,331

0 100



RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

84

23
Makinë për Programin Përmirëso
Qytetin 0 532 532 532

0 100

24
Kolaudim pastrimi kanaleve me
eskavator 0 26 26 26

0 100

25
Kolaudim Porta hekuri e priza betoni
për kanalet vaditës 0 18 18 18

0 100

26
Rikonstruksioni I catisë të zyrave e
magazinës 0 597 597 597

0 100

27 Hidroizolimi I oficinës 0 101 101 101 0 100

28
Suvatim I zyrave e banjove  të zyrave
të rrugëve rurale 0 538 538 538

0 100

29 Makinë për pastrimin Nj.A. Vithkuq 0 528 528 528 0 100

30
Makinë per administratën e shërbimeve
të Nj.Administrative 0 828 828 828

0 100

31 Prerëse bari 0 234 234 234 0 100

32 Trakon I madh 0 21 21 21 0 100

33 Trakon I vogël 0 17 17 17 0 100

34 Pompë pastrimi për kanalet vaditës 0 90 90 90 0 100

35 Helikopter për betonin 0 200 200 0 200 0

36 Makinë pastrim uji 0 140 140 0 140 0

37 Linja elektrike Shipskë 0 930 930 898 32 96.6

SHUMA 960 28,446 29,406 26,131 3,275 88.9

Investimet e planifikuara dhe realizuara nga fondi tranzitor (detyrime 2015)

000/lekë

Nr Fond tranzitor   04530 Detyrime
2015

Plan
2016

Shum
a

Fakt
2016

Difere
nca %

1 Ndërtim kanaleve të ujrave të bardha-Drenovë 0 1683 1683 1683 0 100

2
Mbikqyrje e punimeve për objektin Ndërtim kanaleve të ujrave të
bardha -Drenovë 0 4 4 4 0 100

3
Kolaudim i punimeve për objektin Ndërtim kanaleve të ujrave të
bardha -Drenovë 0 9 9 9 0 100

4
Rikonstruksion I ndricimit të brendshëm dhe kanalizimeve të
ujrave të zeza-Pulahë 0 583 583 583 0 100

5 Mbulim I kanalit të ujrave të zeza-Boboshticë 0 1,070 1070 1070 0 100

6
Mbikqyrje e punimeve për  objektin Mbulim I kanalit të ujrave të
zeza-Boboshticë 0 3 3 3 0 100

7
Kolaudim I punimeve për objektin Mbulim I kanalit të ujrave të
zeza-Boboshticë 0 6 6 6 0 100

8 Sistemim qendra e fshatit Vithkuq 0 237 237 237 0 100
9 Riparim ura e fshatit Panarit 0 198 198 198 0 100

10 Mur mbrojtës te Përroi I Mullirit-Damjanec 0 26 26 26 0 100
11 Mur mbrojtës te  Ura Varrshehit-Goskove  Lart 0 51 51 51 0 100
12 Vendosje tombino - Polenë 0 10 10 10 0 100
13 Vendosje tombino - Damjanec 0 25 25 25 0 100
14 Vendosje zgare metalike - Voskop 0 9 9 9 0 100

15
Punime rrethimi I fushës së mbetjeve urbane,hapje kanali e
cakullim rruge - Voskopojë 0 352 352 352 0 100

16
Rrethimi I varrezave të fshatit dhe sistemimi I parkingut të
automjeteve të institucionit - Bulgarec 0 628 628 628 0 100

17 Sistemim rruge,Lagje Dukas - Vithkuq 0 241 241 241 0 100
18 Linjë elektrike Voskopojë-Shipskë 0 762 762 762 0 100
19 Rruga e fshatit Panarit 0 756 756 756 0 100
20 Shtese 20%  Ndërtim kanaleve të ujrave të bardha-Drenovë 0 337 337 337 0 100
21 Rruga e fshatit Cemericë 0 635 635 635 0 100
22 Muri rrethues varreza Drenovë 0 402 402 402 0 100
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23 Rrethim I varrezave Ravonik 0 395 395 395 0 100
24 Sistemim I rruges Shipskë 0 454 454 438 16 96.5

SHUMA 0 8,876 8,876 8,860 16 99.8
Të ardhurat
Plani i të ardhurave për vitin 2016 ka qënë 7,000 mijë lekë. Realizimi i të ardhurave ka qënë 4.220 mijë
lekë ose në masën 60.3% dhe paraqitet si më poshtë:

000/lek
Emërtimi Pl 2016 Fakt 16 Diferenca %

Qera Banese 1,250 735 515 58.8
Privatizim banese 200 163 37 81.5
Shitje lule 100 32 68 32
Leje punimesh 250 197 53 78.8
Përdorim mjeti 100 33 67 33
Të ardhura të tjera 9 15 -6 166.7
Të ardhura nga shërbimet 3,200 3,045 155 95.2
Shitje makineri e paisje skrap 1,891 0 1,891 0
Totali i të ardhurave 7,000 4,220 2,780 60.3

Gjatë vitit 2016 kjo ndërmarje ka kryer shërbime edhe në njësitë administrative të Bashkisë
Korcë.
Në qytet krahas rritjes së kujdesit për pastërtinë e parqeve e lulishteve të qytetit, një punë e madhe
është bërë për rritjen e sipërfaqjes së gjelbëruar e konkretisht:
-Rikonstruksioni i lulishtes M.Grameno në një sipërfaqe 1760 m2
-Lulishte e re në unazën e qytetit me sipërfaqe 1700 m2 ,duke bërë pastrimin e vendit dhe duke e
kthyer në një lulishte  me stola,ndricim ,rrugë të shtruara,tapet bari dhe drurë e shkurre dekorative.
-Sistemimi i sipërfaqes së gjelbër në Lagjen Radanec në një sipërfaqe 420 m2, duke vendosur pllaka,
bordura dhe mbjellje me bar.
-Sistemimi i ambienteve në Bulevardin M.Kostani, duke kryer pastrimin dhe gjelbërimin e sipërfaqes
në të.
-Rikonstruksioni i lulishtes në ish Shtëpia e Pionierit, duke bërë punime për shtrimin e rrugëve,
bordurave dhe mbjelljen e barit dhe të luleve.
-Lulishte e re në Lagjen e Francezëve me një sipërfaqe 1260 m2, kënd lojrash për fëmijët,parking për
automjetet, stola, ndricim ,rrugë të shtruara, tapet bari dhe drurë e shkurre dekorative.
-Mbjellja e drurëve dekorative në unazën e qytetit, duke e harmonizuar me punimet në ambientet
sportive të qytetit.
-Sistemimi e Mirëmbajtja e lulishtes së re tek Pazari në një sipërfaqe 1100 m2 etj.

Në njësite administrative të Bashkise Korcë u punua në disa drejtime e konkretisht;
-Në sektorin e pastrimit të fshatrave dhe mbetjeve urbane
U krye një volum i madh pune për eleminimin e vend depozitimit të mbetjeve urbane dhe pastrimi i
cdo fshati nga mbetjet e përditshme, duke arritur që në cdo fshat pastrimi i mbetjeve të bëhet 1-2 dite.
- Në Nj.Adm. Drenovë u pastruan rreth 250-300 Ton mbetje urbane dhe u organizua puna për
pastrimin e përditshëm të çdo fshati.
-Në Nj.Adm. Bulgarec u pastruan rreth 400-450 Ton mbetje urbane.Krahas pastrimit të tyre u bë edhe
mbyllja e vend depozitimit të mbetjeve urbane në Bulgarec e Shamoll dhe dërgimi i tyre në vend
depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit.Duke patur parasysh madhësinë dhe numurin e fshatrave të
kësaj Nj.Adm. u shtua edhe një makinë tjetër pastrimi, duke garantuar pastrimin  cdo 1-2 ditë të cdo
fshati.
-Në Nj.Adm.Voskop u pastruan rreth 320-350 Ton mbetje urbane dhe u organizua puna për pastrimin e
përditshëm të çdo fshati.
-Në Nj.Adm.Mollaj u pastruan rreth 130-150 Ton mbetje urbane.Krahas pastrimit të tyre u bë edhe
mbyllja e vend depozitimit të mbetjeve urbane tek Ura e Floqit.
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-Në Nj.Adm.Voskopoje, Vithkuq e Lekas krahas pastrimit të mbetjeve urbane të depozituara vend e pa
vend, u organizua puna për pastrimin e cdo fshati 1-2 ditë.

-Ndriçimi  Publik
Duke u nisur nga gjendja aktuale e ndriçimit nëpër Nj.Adm. u punua në dy faza:
1 -Duke bërë ndërhyrje urgjente për të përmirësuar situatën e ndricimit
2- Duke bërë verifikimin dhe planifikimin për një zgjidhje afatgjatë të ndricimit gjatë vitit 2017.

Konkretisht
- Në Nj.Adm. Drenovë janë kryer këto punime:

-Përcjellës alumini e bakri 1550 ml
-Kabëll                                  350 ml
-Llamba ndricimi                  270 cope
-Shtylla metalike                     15 cope
-Shtylla betoni 2 cop
-Ndricues elektrike                175 cope

- Në Nj.Adm.Bulgarec janë kryer këto punime
-Llamba ndricimi           150 cop
-Celësa automatike             5 cop

Në këtë Nj.Adm.do të vendosen rreth 650 copë ndricues elektrike komplet.

- Në Nj.Adm.Voskop janë kryer këto punime
-Përcjelles alumini e bakri   350 ml
-Llamba ndricimi                  170 cope
-Ndricues elektrike                 25 cope

- Në Nj.Adm. Mollaj  janë kryer këto punime
-Llamba ndricimi                  170 cope
-Ndricues elektrike                 25 cope

- Në Nj.Adm. Voskopojë janë kryer këto punime
-Përcjelles alumini e bakri   850 ml
-Llamba ndricimi                  110 cope
-Ndricues elektrike                 35 cope

- Në Nj.Adm. Vithkuq  janë kryer keto punime
-Llamba ndricimi                  140 cope
-Ndricues elektrike                    5 cope

- Në Nj.Adm. Lekas  janë kryer këto punime
-Përcjelles alumini e bakri   350 ml
-Kabëll                                  30 ml
-Llamba ndricimi                  80 cope
-Ndricues elektrike                 20 cope

Pastrimi i kanaleve kulluese e ujitëse
Gjendja e kanaleve kulluese e ujitëse ishte në një situatë shumë të vështirë.Me mjetet e marra nga
Bordi i Kullimit dhe ato ekzistuese gjatë vitit 2016 është bërë një punë voluminoze në të gjithë fushën
e Korcës. Krahas punës intensive të ndërmarrjes është ndërhyrë edhe me investime nga ana e Bashkisë
Korcë.
Gjate vitit 2016 janë realizuar këto volume nga ana e ndërmarrjes
-Në Nj.Adm.Drenovë janë pastruar rreth 15.000 ml linear kanale me një volum rreth 17.000 m3
-Në Nj.Adm.Bulgarec janë pastruar rreth 55.000 ml linear kanale me një volum rreth 42.000 m3
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-Në Nj.Adm.Voskop janë pastruar rreth   42.000 ml linear kanale me një volum rreth 37.000 m3
-Në Nj.Adm.Mollaj janë pastruar rreth    38.000 ml linear kanale me njëvolum rreth 33.000 m3
-Në Nj.Adm.Voskopojë janë pastruar rreth 400 ml linear kanale me një volum rreth      1.000 m3

Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale

- Në Nj.Adm. Drenovë
-Ndërtim kanali i ujrave të bardha Drenovë
-Mbulim i kanalit të ujrave të zeza dhe të bardha Boboshticë
-Riparimi i urës së Mborjes
-Sistemimi i rrugëve të brendshme   të fshatit Ravonik
-Rrugë në parcelat   në fshatin Qatrom
-Rrethim varrezash në fshatin Drenovë e Ravonik

-Në Nj.Adm.Bulgarec
- Sistemimi i rrugëve të fshatit Biranj
-Unaza e fshatit Bulgarec
-Sistemim në fshatin Ciflig
-Sistemim i qendrës të fshatit Bulgarec

- Në Nj.Adm.Voskop
-Sistemim i rrugës  të fshatit Polenë
-Vendosje zgara hekuri e tubo betoni në Voskop e Polenë
-Ura e Varrshehit në Goskovë
-Sistemim e rrugës Melcan-Porodinë
- Sistemim e rrugës në fshatin Damjanec

-Në Nj.Adm.Mollaj
-Sistemim i rrugës Dërsnik-Pulahë
- Sistemim i rrugës të fshatit Floq
-Ndricimi dhe ujrat e zeza të fshatit Pulahë
-Rrugë në parcelat

-Në Nj.Adm.Voskopojë
-Rrethim i fushës së mbetjeve urbane
-Linja elektrike Voskopojë-Shipskë
-Sistemim i rrugës Voskopojë-Shipskë
-Sistemim i rrugës së fshatit Lavdar

- Në Nj.Adm. Vithkuq
-Rrugë fshati Cemerice
-Rrugë fshati Panarit
-Qendra e fshatit Vithkuq
-Sistemim i Lagjes Dukas Vithkuq

- Në Nj.Adm. Lekas
-Sistemim i rrugës Lekas
-Hapje kanali anësor të rrugës 12 km
-Sistemimi i rrugës Gjergjevicë-Lekas
-Vendosje tombino hekuri e betoni
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Transfertat specifike
 Rrugët rurale

000/lekë
Nr Emërtimi Plan Fakt Dif.

1 Shpenzime për paga 2,592 2,352 240

2 Shpenzime për sig.shoq 433 393 40

3 Shpenzime  operative 3,242 3,227 15

SHUMA 6,267 5,972 295

Shpenzimet për paga
Fondi i planifikuar për vitin 2016 në shpenzime për paga ka qënë në vlerën 2,592 mijë lekë. Realizimi
ka qënë në vlerën 2,352 mijë lekë ose realizuar në masën 90.7%.
Shpenzimet për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 433 mijë lekë. Realizimi ka qënë në
vlerën 393 mijë lekë ose në masën 90.7%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 3,242 mijë lekë. Ky fond u realizua në
vlerën 3,227 mijë lekë ose në masën 99.5%. Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lek

Nr Emërtimi Plan Fakt Dif.
1 Karburant 1,800 1,800 0

2 Stabilizant 1,200 1,200 0

3 Blerje Kripë 242 227 15

Total 3,242 3,227 15

 Ujitja dhe kullimi
Për këtë funkison vetëm për muajin janar shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore janë kryer
nga Bashkia Korçë. Ndërsa në tabelën e mëposhtme jepet realizimi i fondeve nga NSHP.
Shpenzimet për paga
Fondi i planifikuar për vitin 2016 në shpenzime për paga ka qënë në vlerën 11,615 mijë lekë.
Realizimi ka qënë në vlerën 6,436 mijë lekë ose realizuar në masën 55.4%.
Shpenzimet për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 1,940 mijë lekë. Realizimi ka qënë
në vlerën 1,075 mijë lekë ose në masën 55.4%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 16,407 mijë lekë. Ky fond u
realizua në vlerën 14,112 mijë lekë ose në masën 86%. Detajimi i shpenzimeve operative jepet si
më poshtë

000/lekë

Nr Emërtimi Plan Fakt Dif.
1 Shpenzime për  paga 11,615 6,436 5,179

2 Shpenzime për sig.shoq 1,939 1,075 864

3 Shpenzime operative 16,407 14,112 2,295

SHUMA 29,961 21,623 8,338
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000/lekë

Nr Emërtimi Plan Fakt Dif.

1 Karburant naftë 3,107 3107 0

2 Vajra 300 300 0

3 Shërbime riparimi 2200 2200 0

4 Riparim stacion pompimi 800 720 80

5
Shpenzime për pastrimin me ekskavatorë të
kanaleve ujitëse dhe kulluese 10,000 7785 2,215

SHUMA 16,407 14,112 2,295

Shumat e papërdorura për vitin 2016 në transfertat specifike për rrugët rurale janë në vlerën 295 mijë
lek dhe në ujitja dhe kullim në vlerën 8,338 mijë, të cilat do të përdoren gjatë vitit 2017.

KLUBI SHUMËSPORTËSH

Gjatë vitit 2016 buxheti i planifikuar për këtë njësi shpenzuese ka qënë në vlerën 28,390 mijë lekë
dhe realizimi ka qënë në vlerën 27,210 mijë lekë ose realizuar në masën 95.8%.
Detajimi i Buxhetit të vitit 2016 ka qënë :

Plan Fakt
shp për personelin 8,265 mijë lekë 8,010 mijë lekë
shp korrente 19,785 mijë lekë 18,891 mijë lekë
shp për investime 340 mijë lekë 309 mijë lekë

Total 28,390 mijë lekë 27,210 mijë lekë

Shpenzime për paga
Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 7,110 mijë lekë dhe realizimi ka qënë 6,865 mijë
lekë ose në masën 96.5%. Ky institucion ka funksionuar me një staf prej 16 punonjësish.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 1,155 mijë dhe realizimi ka qënë
1,145 mijë lekë ose në masën 99%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzimet operative ishte në vlerën 19,785 mijë lekë. Realizimi ka qënë
në vlerën 18,891 mijë lekë ose 95.4%.

Analiza e detajuar e shpenzimeve operative jepet në tabelën e mëposhtme:
/lekë

Nr. Përshkrimi i shpenzimit Fakt 2015 Pl 2016 Fakt12 m 2016
Dif Pl16-

F16
Dif F16-

F15

1 Ujë 405,243 633,400 632,329 1,071 227,086

2 Energji 432,864 500,000 366,298 133,702 -66,566

3 Telefon 48,527 36,000 35,524 476 -13,003

4 Dru zjarri 130,798 150,000 149,732 268 18,934

5 Gaz i lëngshëm 28,800 - - - -28,800

6 Blerje dokumentacioni 16,665 - - - -16,665
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7 Dieta 6,316,312 6,322,000 5,771,646 550,354 -544,666

8 Meremete 59,400 84,000 84,000 - 24,600

9 Kancelari 88,798 50,000 41,550 8,450 -47,248

10 Licensime 376,700 450,000 437,700 12,300 61,000

11 Trajtim ushqimor 5,596,250 6,945,000 6,870,099 74,901 1,273,849

12 Trajner të jashtëm 2,099,867 2,194,000 2,170,570 23,430 70,703

13 Pages gjyqtari tavoline 135,200 200,000 134,000 66,000 -1,200

14 Bazë didaktike 368,400 190,000 180,000 10,000 -188,400

15 Blerje uniforma 397,200 383,000 382,560 440 -14,640

16 Hipotekim i pronave 23,900 - - - -23,900

17
Elementë shtesë kundra
zjarrit 100,000 50,000 49,000 1,000 -51,000

18 Taksë për ndeshje 156,000 204,000 204,000 - 48,000

19 Lyerje pallati+poligon 96,000 200,000 198,480 1,520 102,480

20 Festa e 8 Marsit 14,000 15,000 14,400 600 400

21 Shpenzime hidraulike 119,961 20,000 20,000 - -99,961

22 Shpenzime mirmbajtje zyre 24,000 12,400 12,400 - -11,600

23 Shpenzime të tjera 30,000 50,340 47,225 2,775 17,225

24 Lyerje me llak 118,441 150,000 146,911 3,089 28,470

25 Materiale dizinfektimi 95,338 41,000 40,840 160 -54,498

26 Materiale ndricimi 120,000 120,000 119,000 1,000 -1,000

27 Vendosje xhama 149,332 117,000 116,233 767 -33,099

28 Materiale promocionale 78,960 80,000 78,906 1,094 -54

29 Printime e publikime 99,960 - - - -99,960

TOTALI 17,726,916 19,197,140 18,303,403 893,397 576,487

Projekte - 588,200 587,746 454 587,746

30 Shpenzime akomodimi 427,000 426,666 334 426,666

31 Kancelari 25,200 25,200 - 25,200

32 Materiale promocionale 36,000 35,880 120 35,880

33 Shpenzime pritje 100,000 100,000 - 100,000

Total shp + projekte 17,726,916 19,785,340 18,891,149 894,191 1,164,233

1.Trajtimi ushqimor: Fondi prej 6 870 099 lek, i dhënë nga Bashkia është ndarë për ekipet e
poshtëshënuara. Janë marrë parasysh, sugjerimet e trajnerëve përkatës  për çdo sportist, dhe për çdo
muaj ky trajtim është ndarë me  urdhër të drejtorit të klubit me  konfirmimin e inspektorëve përkatës
.Nga  ky fond kanë përfituar  ekipet

SEZON 2015-2016
1. Volejboll të rritura 63 000
2.Volejboll të rritur 68 000
3. Basketboll të rritura 80 000
4. Basketboll  të rritur 75 000
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5. Atletikë meshkuj 120000
6. Atletikë  femra 74 000
7. Peshëngritje 95 000
8. Gjimnastike 30 000

SEZON 2016-2017
1. Volejboll të rritura 131 000
2.Volejboll të  rritur 74 000
3. Basketboll të rritura 80 000
4. Basketboll  të rritur 70 000
5. Atletikë meshkuj 127 000
6. Atletikë  femra 74 000
7. Peshëngritje 139 000
8. Gjimnastike 50 000
9. Ciklizem 100 000
10. Badmington 66 000

2.Trajnerët e jashtëm : Fondi me vlerën prej 2 170 570 lek,  është ndarë duke u bazuar në bazë të
akt marveshjeve që kanë kryer  trajnerët me Klubin Shumësportësh “Skënderbeu”, sipas ekipeve
përkatëse, si dhe duke u bazuar në kategoritë individuale të çdo trajneri dhe nivelit të ekipit që ai
drejton.
Trajnerët përfitus janë :

Vlera mujore
5 trajnerët  e  ekipeve të lojrave me dorë të rriturve/rriturave 15 600 lek
3 trajneret e lojrave me dore të rinjve dhe të rejave, 8 000 lek
1 trajner në gjimnastike, 12 000 lek
1 trajner në peshngritje 15 000 lek
5 trajnerë në atletike 15 000 lek
1 ndihmës mjek 20 000 lek
1 badmington 8 000 lek
Totali 17 trajner

3. Gjyqtari tavoline ; ky fond është shpenzuar në bazë të tarifave përkatëse që kanë dërguar federatat.
Ky detyrim është kryer për të gjitha ndeshjet e zhvilluara në fushën tonë, me ato federata që kerkojnë
këtë lloj shërbimi
Shuma e këtij fondi për vitin  2016 është 134 000 lek.
4. Takse për ndeshje ;në bazë të vendimit të kryesisë të Federatës Shqiptare të Volejbollit janë pagur
8000 lek për çdo ndeshje të ekipit të të rriturve të rriturave dhe 5000 lek për ekipet e  të rinjve të rejave
të zhvilluara në qytet.
5.Dietat :fondi prej 5 771 646 lek është shpenzuar për të gjitha ekipet tona, pjesmarëse në aktivitetet
kombëtare, të organizuara nga federatat përkatëse respektive.
Ekipet pjesmarëse në këto aktivitete kanë qënë:
Volejboll femra meshkuj,basketboll femra meshkuj,volejboll të rinj të reja dhe para të rinj para të
reja,atletika femra meshkuj të rinj të reja,peshngritja të rritur të rritura dhe të rinj të reja, basketboll të
rinj dhe gjimnastika.

Të ardhurat e përfituara nga qiratë janë realizuar në vlerën 140,000 lekë nga këto 98,000 lekë i ka
përfituar institucioni dhe 42,000 lekë buxheti i shtetit .
Investimet: Vlera prej 308,880 lekë është shpenzuar për blerje kompjuteri+ printer dhe  piste per
vrapim si më poshtë:
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Emërtimi I objektit Pl 2016 F2016 Dif
Paisje Kompjuterike (Kompjuter +
printer) 40,000 33,000 7,000

Pistë për vrapim 300,000 275,880 24,120
Totali    Kl shumesportesh 340,000 308,880 31,120

KLUBI I FUTBOLLIT
Buxheti i planifikuar për vitin 2016 ka qënë në vlerën prej 27,497 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 23,398 mijë lekë ose 85%. Kjo njësi shpenzuese ka funksionuar me një staf prej 9
punonjësish.
Detajimi i Buxhetit te vitit 2016 ka qënë :

Plan Fakt
shp për personelin 5,132 mijë lekë 4,860 mijë lekë
shp korrente 22,365 mijë lekë 18,538 mijë lekë

Total 27,497 mijë lekë 23,398 mijë lekë

Shpenzime për paga
Fondi i planifikuar për paga ka qënë në vlerën 4,412 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 4,163 mijë
lekë ose në masën 94.3%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar sigurime shoqërore dhe shëndetësore ka qënë 719 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 697 mijë lekë ose në masën 96.9%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 22,365 mijë lekë dhe realizimi në
vlerën 18,538 mijë lekë ose realizuar në masën 82.8%.
Analiza e detajuar e shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi
Fakt
2015 Pl 2016 Fakt 12 m 2016

Dif Pl16-
F16 Dif F16-F15

Ujë 316 480 189 291 (127)

Energji 4,934 1,200 952 248 (3,982)

Telefon 36 60 36 24 -

Dieta 5,939 8,344 5,750 2,594 (189)

Trajtim ushqimor 7,600 11,000 11,000 - 3,400

Materiale sportive 320 400 341 59 21

Kancelari 49 50 50 (49)

Detyrim financiar FSHF 270 831 270 561 -

Total shp operative 19,464 22,365 18,538 3,827 (926)



RAPORT FINANCIAR 2016 BASHKIA KORÇË

93

QENDRA E ARTIT DHE KULTURËS
Buxheti i Qendrës së Artit dhe Kulturës për vitin 2016 ka qënë i planifikuar në vlerën 68,122 mijë
lekë dhe realizimi në vlerën 60,549 mijë lekë ose 88.9%. Ky buxhet jepet i detajuar si më poshtë:

Plan Fakt
shp për personelin 26,737 mijë lekë 25,730 mijë lekë
shp korrente 40,760 mijë lekë 34,214 mijë lekë
shp për investime 625 mijë lekë 605 mijë lekë

Total 68,122 mijë lekë 60,549 mijë lekë

Kjo njësi shpenzuese ka funksionuar me një personel prej 47 punonjësish.
Shpenzimet për paga
Fondi i planifikuar për shpenzime për paga për vitin 2016 ka qënë në vlerën 23,037 mijë lekë dhe
realizimi ka qënë në vlerën 22,055 mijë lekë ose realizuar në masën 95.7%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 3,700 mijë lekë. Ky fond u realizua
në vlerën 3,675 mijë lekë ose në masën 99%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 40,640 mijë lekë. Realizimi ka qënë
në vlerën 34,112 mijë lekë ose në masën 83.9%.

Emertimi
Fakt
2015 Pl 2016

Fakt 12 m
2016

Dif Pl16-
F16

Det 16 Dif F16-
F15

Ujë 457 436 179 257 25 (278)

Energji 1,048 1,135 1,010 125 106 (38)

Telefon 148 380 138 242 22 (10)

ADSL 152 152 129 23 (23)

Shërbime postare 20 2 18 2

Dieta 4,649 5,344 4,663 681 77 14

Meremete 70 70 -

Blerje të ndryshme 40 40 -

Shp mirëmb aparat, paisje tek dhe paisje zyrash 150 90 90 (150)

Shpenzime për roje 4,237 1,683 1,610 73 112 (2,627)

Kancelari 96 176 110 66 14

Materiale për ndriçim 1,608 1,040 921 119 (687)

Materiale për pastrim 80 76 4 76

Blerje dokumentacioni 31 62 38 24 7

Mat zyre të përgjith 1,492 2,562 1,997 565 505

Honorare 12,444 16,823 15,193 1,630 1,275 2,749
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Festa e 8 marsit 100 52 44 8 (56)

Grupet 3,500 5,306 4,085 1,221 355 585

Gazeta 225 101 124 12 101

Veshje 219 410 367 43 148

Gaz per ngrohje 600 300 300 300 300

Shp qera mj trans 406 430 388 42 (18)

Shërb të print dhe pub 1,055 1,650 1,415 235 360

Të tjera mat dhe shërbime 247 814 581 233 334

Shp qeramarrje 99 1,060 765 295 666
Total

32,138 40,640 34,112 6,528 2,284 1,974

Transferta tek individët
Gjatë vitit 2016 u planifikua dhe transferta tek individët, në vlerën 120 mijë lekë. e cila u realizua
në vlerën prej 102 mijë lekësh për shpërblim në rast pensioni.
Shpenzime për investime
Fondi i planifikuar për investime ka qënë në vlerën 625 mijë lekë realizimi ka qënë në vlerën 605
mijë lekë ose 96.8%, e cila është përdorur:

Emërtimi Pl nd 2016 Total
Realizimi
2016

% e
realizimit

Kostume klasike për karnavalet 250,000 250,000 250,000 100%

Fizarmonike 250,000 250,000 238,800 95.5%

Printer 25,000 25,000 22,680 90.7%

Ngrohesa per biblioteken e femijeve 100,000 100,000 93,600 93.6%

Totali Qendra e Artit dhe Kultures 625,000 625,000 605,080 96.8%

Gjatë vitit 2016 u realizuan të gjitha projektet e miratuara në buxhetin e këtij viti në të cilat
morën pjesë shumë të ftuar artistë kompozitorë, këngëtare, skenografë, regjisorë,
instrumentistë, koreografë dhe balerinë, kostumografë, libretistë, piktorë, aktorë etj.
Në të gjitha aktivitetet e zhvilluara ishin të pranishëm rreth 188 të ftuar, nga të cilët 125 për
projektet e Qendrës Kulturore “V.Mio”, 41 për projektet e teatrit “A.Z Cajupi” dhe 22 për
projektet e bibliotekës “Th.Mitko”.
Gjatë zhvillimit të këtyre projekteve u ndanë për të ftuarit çmime, çertifikata të ndryshme,
kupa etj si dhe u akorduan çmime speciale për të ftuar të nderit , nga sponsorë të ndryshëm.
Gjithashtu vlen të përmendim pjesëmarjen edhe të artistëve (kryesisht skulptorë apo piktorë),
nga Italia, Tailanda, Qipro, Turqia etj, të cilët shpalosën para artdashësve korcarë talentin e
tyre në skulpturë.
Me vendime të Keshillit Bashkiak u zhvilluan edhe aktivitete të tjera si ai i “100 vjetorit të
Krahinës Autonome të Korcës”, “Festivali i Kabasë”, “Korca në festë vere” dhe “Koncerti
Vox Baroque”.

Detajimi i realizimit të projekteve për vitin 2016 jepet si më poshtë:
Projektet e zhvilluara nga Qendra Kulturore V. Mio
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000/lekë

Nr Emërtimi Plan Fakt Honorare Dieta

Mat
zyre te
pergj

Sherb.
print.p

ub Veshje

Qira
mjete
trans

Te tjera
shpenz

Qira
pajisje

Mat.
ndric
imi

1
Koncert me veprapianistike per 2
piano 115 108 100 8

2 Koncert recital pianistik in memorian 68 63 53 10
3 Koncert per kuatet harqesh 280 273 265 8
4 Koncert per kuintet frymor 265 257 250 7

5
Koncert per ansambel harqesh dhe
vokal 386 381 371 10

6 Trio per violine,violoncel piano 165 158 150 8
7 Trio koncertale violine viole violoncel 174 166 159 7
8 Festivali nderkombetar I karnavaleve 3,536 3,247 915 1,083 232 113 150 59 346 349
9 Kolonia nderkombetare ditet e Mios 868 577 0 390 155 32

10 Simpoz.nderkomb.Skulptura e Parkut 2,856 2,186 1,200 460 322 109 95
11 Koncert I Ansamblit Skenderbeu 400 382 300 82
12 Koncert festiv gezuar 465 460 450 10
13 Panairi I fundvitit 1,210 1,160 150 90 920
14 Festivali kombetar I sazeve 110 110 110

15
Parada e valleve e keng. dhe kost.
popullore 50 50 50

16 Festivali I keng.popullore  elbasanase 120 117 100 17
17 Realizimi I bustit te muz.Abaz Hajro 30 30 30

18 Pagesa e Bordit te Kultures 210 210 210
19 Koncert vokal instrumental 165 160 150 10
20 Spektakel ballo me maska 150 149 100 49

21
Ak.gjithperfshires per jeten dhe vep.e
Gjon Milit 1,000 1,000 1,000

22 Koncert I muzikes Vox Baroque 280 280 280
23 Korca ne feste vere 800 800 800
24 Festivali iKabase ne pazarin e Korces 1,000 1,000 1,000

25
100 vjetori i Krahines Autonome te
Korces 1,000 918 540 260 59 59
shuma 15,703 14,242 8,733 1,933 709 682 232 171 405 457 920

Projektet e zhvilluara nga Teatri A.Z.Çajupi
000/lekë

Nr Emërtimi Plan Fakt Honorare Dieta
Mat zyre
te pergj

Sherb.print.
pub. Veshje

Qira
pajisje

1 Rin show 580 572 500 24 48

2 Teater per femije 300 280 250 30

3 Festivali I Komedise 2,650 2,484 500 1,700 84 200

4 Komedi e zeze 1,500 1,452 1,050 220 49 75 58

5 Darke tek gjyshja 1,550 1,463 900 277 150 89 47

6 Nje mbremje ndryshe 650 550 500 50

7 Festivali Albamono 100 100 100

8 Filmi korcar dhe mbare shqiptar 300 300 300

9 Tinguj endre 850 796 600 49 49 27 30 41

Shum a 8,480 7,997 4,700 2,246 272 353 135 291
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Projektet e zhvilluara nga Biblioteka Th. Mitko
000/lekë

Nr Emërtimi Plan Fakt Honorare Dieta
Mat.zyre
te pergj.

Sherb.prin.
Pub.

1 Netet korcare te poezise 530 480 90 264 66 60

2 Mbremje poetike 150 150 150

3 Ak.per biblioteken e femijeve 150 150 150

4 Artistet e vegjel 600 600 600

Shuma 1,430 1,380 990 264 66 60

Gjatë vitit 2016 Qendra e Artit e Kulturës ka përfituar një fond prej 490 mijë lekësh nga Ministria
e Kulturës, e cila u përdor për pagesën e honorareve të të gjithë artistëve pjesëmarrës tek
projekti “Festivali i Komedisë 2016”.

Të ardhurat
Planifikimi  i të ardhurave për vitin 2016 ka qënë në vlerën 1,649 mijë lekë dhe realizimi në vlerën
1,107 mijë lekë.
Gjithashtu gjatë vitit 2016 ky institucion ka përfituar sponsorizim në vlerën 264,499 lekë nga të
cilat 35,000 janë trashëguar nga viti 2015. Këto sponsorizime janë bërë nga “Elka shpk”,
“Raiffeisen Bank Korçë’, si dhe IZUM. Këto sponsorizime janë përdorur në vlerën 246,516 lekë
sipas destinacionit të kërkuar nga vetë sponsorët dhe konkretisht për shpenzime honorare për
projektin “Festivali i Komedisë”, shfaqjen “Shërbëtori i dy zotërinjve” dhe “Doktor Shuster”.

Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social (NJMBQS)

Buxheti i detajuar i këtij institucioni për vitin 2016 paraqitet si më poshtë:
Plan Fakt

shp për personelin 1,617 mijë lekë 1,600 mijë lekë
shp korrente 1,341 mijë lekë 663 mijë lekë

Total 2,958 mijë lekë 2,263 mijë lekë
Shpenzime për paga
Planifikimi për vitin 2016 për shpenzime për paga ka qënë në vlerën 1,386 mijë lekë dhe realizimi
ka qënë në vlerën 1,371 mijë lekë ose në masën 98.9%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Planifikimi për vitin 2016 për shpenzime për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 231 mijë lekë
dhe realizimi ka qënë në vlerën 229 mijë lekë ose në masën 99%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 1,341 mijë lekë, dhe u realizua në
vlerën 663 mijë lekë ose 49% si më poshtë:
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Emertimi
Fakt
2015 Pl 2016 Fakt 12 m 2016 Dif Pl16-F16 Dif F16-F15

Sigurim prone 278 266 266 - (12)

Udhëtime dhe dieta 30 5 25 5

Telefon 31 35 26 9 (5)

Bojë printeri 35 24 22 2 (13)

Kancelari 20 14 6 14

Mirëmbajtje sistematike dhe urgjente e banesave 266 360 80 280 (186)

Mirëmbajtje e planifikuar dhe parandaluese 474 191 283 191

Mirëmbajtje ashensori 120 59 61 59

Shpenzime të tjera 1 12 12 (1)

Total NJMBQS 611 1,341 663 678 52

NJ.M.B.Q.S. për vitin 2016 ka realizuar të ardhura nga kontratat e qerave nga banesat e Entit
Kombëtar të Banesave si dhe të ardhura nga kontratat e qirave nga banesat sociale me kosto të ulët
në vlerën 10,269,253 lekë. Këto të ardhura u përdorën për shlyerjen e principalit për kredinë e
financuar nga CEB në buxhetin e Bashkisë për vitin 2016 si dhe për realizimin e disa prej
shpenzimeve të kësaj njësie.

Qendra Ditore
Në buxhetin e vitit 2016 nga të ardhurat e Bashkisë, u planifikua një fond prej 585 mijë lekësh për
kryerjen e shpenzimeve të ndryshme, nga të cilat 50 mijë lekë janë të ardhura nga vetë institucioni
dhe vlera prej 35 mijë lekësh ka qënë vlerë e trashëguar nga viti 2015. Realizimi i këtij fondi ka
qënë në vlerën 530 mijë lekë dhe jepet si më poshtë:

Emërtimi F15 Pl 2016 Fakt 12m Pl16-F16 F16-F15
Shpenzime vaj makine, karburant dhe antifrizë 299 350 347 3 48
Shpenzime për servis dhe siguracion 148 150 147 3 -1
Shpenzime të tjera 76 85 37 48 -39
Total 523 585 531 54 8

Qendra Rezidenciale e Zhvillimit
Gjithashtu edhe për Qendrën Rezidenciale të Zhvillimit në buxhetin e vitit 2016 u planifikua nga
të ardhurat e Bashkisë një fond prej 509 mijë lekësh në zërin e shpenzimeve operative dhe u
realizua në vlerën 505 mijë lekë ose 99.4%. Fondi prej 200 mijë lekësh u planifikua për investime
dhe u realizua në vlerën 198 mijë lekë. Ky fond u përdor për blerje paisje zyre dhe orendi mence.
Planifikimi dhe realizimi jepen në tabelën e mëposhtme:

Emërtimi F15 Pl I nd
Fakt
12m

Pl16-
F16

F16-
F15

Shpenzime vaj makine, karburant 199 142 141 1 -58
Shpenzime për servis dhe siguracion 108 170 168 2 60
Blerje barnash 8 0 -8
Kancelari 10 10 0 10
Blerje dhuratash 120 120 0 120
Shpenzime të tjera 0 0 0
Shpenizme per mirembajtje 58 58 0 58
Mirëmbajtje kompjuteri 9 8 1 8
Total 315 509 505 4 190
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Shtëpia e foshnjës

Në buxhetin e vitit 2016 për këtë institucion u planifikuan shpenzime nga të ardhurat e Bashkisë
në vlerën 2,102 mijë lekë nga të cilat 50 mijë nga të ardhurat e institucionit. Planifikimi dhe
realizimi i shpenzimeve për vitin 2016 paraqitet i detajuar si më poshtë:

Plan Fakt
shp për personelin 1,537 mijë lekë 1,397 mijë lekë
shp korrente 265 mijë lekë 265 mijë lekë
shp për investime 300 mijë lekë 92 mijë lekë

Total 2,102 mijë lekë 1,754 mijë lekë

Shpenzime për paga
Planifikimi për vitin 2016 për shpenzime për paga ka qënë në vlerën 1,317 mijë lekë dhe realizimi
ka qënë në vlerën 1,177 mijë lekë ose në masën 89.3%.
Shpenzime për sigurime shoqërore
Planifikimi për vitin 2016 për shpenzime për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 220 mijë lekë
dhe realizimi ka qënë në vlerën 220 mijë lekë ose në masën 100%.
Shpenzimet operative
Fondi i planifikuar për shpenzime operative ka qënë në vlerën 265 mijë lekë, dhe u realizua në
vlerën 265 mijë lekë ose 100% si më poshtë:
Energji 78 mijë lekë
Materiale pastrimi, dezifiktimi, ngrohje dhe ndriçim 187 mijë lekë

Vlera prej 78 mijë lekësh (sponsorizim) do të trashëgohet në buxhetin e vitit 2017 për këtë
institucion.

TRANSFERTA E KUSHTËZUAR

Përdorimi i transfertës së kushtëzuar të vitit 2016 për Bashkinë Korçë jepet e detajuar në tabelën e
mëposhtme:

000/lekë

Emertimi Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
600 601 602 604 606 231 Total

Gjendja civile 7,224 7,190 1,206 1,197 8,430 8,387
Shpërblim për regjistrim
lindje 1,000 1,000 1,000 1,000

QKB 1,251 1,251 210 209 123 101 1,584 1,561

Transferta tek individet 2,790 2,544 2,790 2,544

Emergjenca civile
(mbrojtja nga zjarri) 448 448 448 448

Ndihma ekonomike 50,106 50,106 50,106 50,106

Paaftesia 484,495 484,395 484,495 484,395

Arsimi parashkollor 10,651 9,805 10,651 9,805

Arsimi prof (konviktet) 10,116 9,739 10,116 9,739
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Investime ne arsimin
parauniversitar 33,510 33,510 33,510 33,510

Investime ne kulture 52,987 52,987 52,987 52,987

Total 8,475 8,441 1,416 1,406 20,890 19,645 3,238 2,992 535,601 535,501 86,497 86,497 656,117 654,482

 Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore për gjendjen civile për vitin 2016, ka qënë
në vlerën 8,430 mijë lekë dhe realizimi 8,387 mijë lekë ose 99.5%.

 Fondi për transfertën ndihmë për familjet e dëmtuara nga zjarri ka qënë në vlerën 448 mijë
lekë dhe realizimi në vlerën 448 mijë lekë.

 Fondi për shpërblim regjistrim lindjeje në vlerën 1,000 mijë lekë. Ky fond u realizua në vlerën
1,000 ose në masën 100% . Nga ky fond përfituan 200 fëmijë.

 Fondi i ndihmës ekonomike dhe i paaftësisë, për vitin 2016 ka qënë në vlerën 534,601 mijë
lekë dhe realizimi ka qënë 534,501 mijë lekë ose 99.9%.

 Shpenzimet operative të konvikteve të shkollave të mesme profesionale pranë Bashkisë Korçë
për vitin 2016 ka qënë në vlerën 10,116 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 9,739 mijë lekë ose
96%, dhe është përdorur për:

- shpenzime energji, ujë, karburant në vlerën 7,297 mijë lekë,
-shpenzime uniforma, veshje dhe ushqime në vlerën 2,112 mijë lekë
-shpenzime për transportin e mësuesve të shkollave në vlerën 329 mijë lekë.
 Shpenzimet operative të arsimit parashkollor për vitin 2016 kanë qënë në vlerën 10,651 mijë

lekë dhe realizimi në vlerën 9,805 mijë lekë ose 92% dhe është përdorur për:
- shpenzime energji, ujë, në vlerën 1,077 mijë lekë,
-shpenzime uniforma, veshje dhe ushqime në vlerën 2,333 mijë lekë
-shpenzime për transportin e mësuesve të shkollave në vlerën 6,395 mijë lekë.
 Buxheti i Q.K.B. është përdorur për:

Fondi për paga ka qënë 1,255 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 1,251 mijë lekë ose 99.6%.
Fondi për sigurime shoqërore ka qënë në vlerën 210 mijë lekë dhe realizimi 209 mijë lekë ose
99.5%.
Fondi për shpenzime operative ka qënë në vlerën 123 mijë lekë dhe realizimi 101 mijë lekë
ose 82% dhe është përdorur për:
-shpenzime materiale zyre të përgjithshme në vlerën 69 mijë lekë
-shpenzime udhëtimi në vlerën 7 mijë lekë
-shpenzime mirëmbajtje të zakonshme në vlerën 25 mijë lekë

 Investime në arsim
-Për objektin “Terrene sportive shkolla Qendër Komunitare, Bashkia Korçë” financimi ka
qënë në vlerën 4,833,010 lekë dhe është realizuar në vlerën 4,833,010 lekë ose 100%. Vlera e
kontratës për këtë objekt është 10,832,227 lekë. Vlera prej 5,999,217 lekë është shlyer gjatë
vitit 2015.
-Për objektin “Shkolla fshati Kamenicë” financimi ka qënë në vlerën 20,000 mijë lekë dhe
është realizuar në vlerën 20,000 mijë lekë ose 100%. Vlera e kontratës për këtë objekt është
25,197,822 lekë. Vlera prej 5,197,822 lekë do të shlyhet gjatë vitit 2017.
-Për objektin “Rikonstruksion i kopshtit nr. 11 Korçë” financimi ka qënë në vlerën
6,677,309 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 6,677,309 mijë lekë ose 100%. Vlera e
kontratës për këtë objekt ka qënë 6,677,309 lekë.
-Për objektin “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Lekas, Komuna Lekas” u realizua vlera
prej 2,000 mijë lekësh detyrim nga ish komunat.

 Investime në kulturë
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Vlera prej prej 52,987 mijë lekë është përdorur për realizmin e objektit “Rikonstruksion i teatrit
A. Z. Çajupi”. Vlera e kontratës për këtë objekt është 134,226,377 lekë. Financimi i këtij objekti
do të vazhdojë të shlyhet gjatë vitit 2017 nga të ardhurat e Bashkisë.
Të gjitha fondet e papërdorura të vitit 2016 nga transferta e kushtëzuar në fund të vitit, nuk
trashëgohen në vitin pasardhës por kalojnë për llogari të buxhetit të shtetit.
Raporti financiar i vitit 2016 i Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë nga transferta e
pakushtëzuar, huamarrja vendore, të ardhurat e trashëguara dhe nga të ardhurat nga taksat dhe
tarifat vendore jepet si më poshtë:

Tabela Nr. 1 Analiza e Buxhetit të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë sipas situacioneve të
fundvitit nga të ardhurat, transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike.
Tabela nr. 2 Realizimi i buxhetit 2016.
Tabela nr. 3 Planifikimi i buxhetit 2016
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DREJTORE E DREJTORISË DREJTOR I PËRGJITHSHËM

TË FINANCËS I TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

VALBONA ZIKO KLETJON KITA

DREJTORE E DREJTORISË DREJTOR I MENAXHIMIT

JURIDIKE TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS

ANXHELA DISHNICA DHE TË TJERA

LEONARD GJANCI

DREJTORE E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT DREJTORIA E TË ARDHURAVE

TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

ZHANETA LUBONJA SONIEL PRIFTI

DREJTORIA E POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT

DHE PROJEKTEVE STRATEGJIKE

AIDA KRISTO

KRYETARI I BASHKISË

SOTIRAQ FILO


