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RELACION

Mbi hartimin e buxhetit per vitin 2019

Keshillit Bashkiak Kruje

Hartimi i Buxhetit 2019-2021 është bërë bazuar në ligjin Nr. 139/2015, ligjin Nr. 9936, datë
26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin Nr. 10
296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, udhëzimit të Ministrisë së Financave Nr. 23
datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit të
Ministrisë së Financave Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, Kryetari
i Bashkisë ka miratuar kalendarin e hartimit të Buxhetit 2019-2021, duke përcaktuar veprimtarinë e punës
së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si më poshtë vijon:
Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar përfshirjen brenda një programi
shpenzimesh të funksioneve kryesore të njësisë;
Shpërndarjen tek çdo Ekip i Menaxhimit të Programit të udhëzimeve të brendshëm të nënshkruara
nga titullari në lidhje me zbatimin e procedurave të buxhetit 3 vjeçar .
Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre
dhe përcaktimin e risqeve prioritare për t’u diskutuar në GMS;
Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kërkesave buxhetore për përdorim të brendshëm
të njësisë në lidhje me Rishikimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve të
Programit;
Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik te të gjithë dokumentacionit të kërkesave
buxhetore.

Në bazë të urdhrit të Kryetarit janë miratuar programet dhe funksionet të cilat do të përfshihen në Buxhetin
2019-2021.
Llogaritja e nivelit të transfertës se pakushtëzuar është bërë në bazë të udhëzimit të Ministrisë
së Financave me nga 2% rritje në çdo vit.
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Nga Ekipet e Menaxhimit të Programeve të ngritura në bazë të vendimeve të Grupit të Menaxhimit
Strategjik (GMS) fillimisht u bë vlerësimi i programeve lidhur me planifikimin e buxhetor për periudhën
2019-2021, mbi bazën e:

Analizës së tendencës së të ardhurave (të ardhurat gjithsej një vit më parë, viti aktual dhe për tre
vitet e ardhshme);
Analizës së politikave të shpenzimeve sipas funksioneve të veta, të deleguara dhe atyre
specifike duke marrë në konsideratë të dhënat financiare të një viti më parë, vitit aktual dhe
parashikimin dhe planifikimin për tre vitet e ardhshme);
Analizës së shpenzimeve operative (një vit më parë, viti aktual dhe për tre vitet e
ardhshme);

Analizës së parashikimit të shpërndarjes së burimeve financiare për periudhën 20192021 sipas çdo programi dhe funksioni (për tre vitet e ardhshme);
Prioriteteve të investimeve në fushën e infrastrukturës publike (rikonstruksionin e rrugëve,
ndërtimin e rrjetit të ndriçimit, kanalizimeve, ujësjellësit, ura dhe vepra art
etj.) ndërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore (çerdhe, kopshte, shkolla) si dhe ndërtimit
dhe rikonstruksionit të objekteve sociale etj.

•

Analizës së vlerësimit të projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike;

•

Analizës së shërbimeve të mirëmbajtjes së objekteve arsimore, administrative, rrugëve të
brendshme dhe atyre rurale;

•

Analizës së shpenzimeve të funksioneve sektoriale të deleguara në vitin 2019.

Formulimi dhe prezantimi i buxhetit të vitit 2019-2021 është risi përsa i përket metodologjisë së
hartimit, duke ndjekur me korrektësi në fakt zbatimin e detyrueshëm të ligjit Nr. 9936, datë
26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i orientuar drejt
produktit për shërbime dhe zhvillim për banorët e Bashkise Kruje.

.
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2. Të Ardhurat e Bashkisë për vitet 2019-2021
Sipas nenit 34 të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e
vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat
e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë drejtpërdrejt
atyre nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacione, si dhe burime
të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive vendore u garantohet me ligj e drejta për krijimin e të
ardhurave në mënyrë të pavarur.

Për vitin 2019-2021 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Kruje, nga të gjitha burimet e
financimit parashikohen të jenë 734.327.000. lekë .
Këto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vijnë nga dy burime të ardhurash si më poshtë:

A. Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen te ardhurat tatimore (nga taksat vendore), jo
tatimore (nga tarifat për shërbimet publike që ofrojnë dhe te ardhurat e tjera

B. Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar dhe transferta
sektoriale për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë si dhe transferta e kushtëzuar

Në mënyrë të përmbledhur burimet kryesore të të ardhurave të bashkisë paraqiten në
tabelën e mëposhtme:

Nr. TË HYRAT DHE FINANCIMET

Viti 2019

Viti 2020

Viti 2021

/lekë

lekë

lekë

1

Të ardhura nga taksat vendore

225.461.000

236.734.000

248.570.700

2

Të ardhurat nga tarifat vendore

94.539.000

99.265.950

104.229.240

3

Transferta e pakushtezuar

276.863.000

282.400.260

288.048.265

4

Transferta sektoriale

Totali

137.464.000

734327000

4

140.213.280

758613490

143.017.545

783865750

4. Transfertat nga Buxheti i Shtetit

Niveli i transfertës së kushtëzuara dhe të pakushtëzuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore
përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit.

4.1 Transferta e Pakushtëzuar nga buxheti i shtetit.
Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e
përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e
shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara ne Ligjin nr.139/2015
“Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe te ligjit 68/2017 ,”Per financat e qeverisjes vendore” neni
24.
Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të bashkive
duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në
koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat
9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.
Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e
ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të
ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat
mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore
qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të
vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e
paluajtshme të shitura nga personat juridikë.
Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar në vitin 2019 për Bashkinë Kruje është
2 7 6 8 6 3 0 0 0 lekë duke përbërë kështu 37% të të ardhurave totale të bashkisë.

5

4.2 Transferta specifike sipas funksioneve
Arsimi parauniversitar
Në transfertën specifike të vitit 201, Bashkisë Kruje i janë akorduar fonde për arsimin
parauniversitar dhe parashkollor. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime
shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për
investime.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi. Për arsimin parauniversitar për 2019 janë alokuar gjithsej 3527000 mijë lekë
për paga dhe sigurime shoqërore.

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor
Në transfertën specifike të vitit 2019, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit
parashkollor. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i
mesëm profesional. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me
kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për 90.722.000 mijë lekë,

Administrimi i pyjeve
Në transfertën specifike të vitit 2019, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese
fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Standardet
dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.
Fondi i alokuar për këtë funksion për 2019 është 5460000 lekë,
Ujitja dhe kullimi
Në transfertën specifike të vitit 2019, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë
fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondi i
alokuar për këtë funksion për 2019 është 15651000 lekë,

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.
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Rruget rurale
Në transfertën specifike të vitit 2019, janë rrugër rurale. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat
dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë
funksion për 2019 është 7086000 lekë,
Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi.

5. Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2019-2021

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2019 është 734327000lekë. Gjatë vitit 2019 përmes këtyre
shpenzimeve të planifikuara, Bashkia Kruje synon të punojë duke iu përgjigjur detyrimeve dhe
funksioneve të përcaktuara me ligj:


Administrata vendore



Emergjencat civile



Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike
vendore;



Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane;



Parqet, lulishtet dhe hapësirat gjelbra publike;



Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm



Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura;



Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit
publik të varrimit;



Shërbimi i dekorit publik;



Ndriçimi i mjediseve publike



Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal;



Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore.



Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe
rural, përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi.



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor
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parauniversitar

Për vitin 2019 Bashkia Kruje, ka parashikuar 734327000 lekë shpenzime, ku pjesa më e madhe
prej 25% janë shpenzime të llogaritura për programin e planifikimit urban.
Meqenëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të
mirë për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne
ekziston një nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë
qytetarëve:
Ne buxhetin e vitit 2019 jane parashikuar 18 programe

Ne baze te programeve buxhetore paraqitet si me poshte vijon :
P.1.Programi i administrates vendore (Planifikim, Manaxhim, Administrim)
Funksioni

Objektivat
Specifik

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

Situata e synuar

Aktiviteti/Projekti

P1.F1.O1 Burime
njerezore të
trajnuara dhe te
kualifikuara per
kryerjen e
funksioneve dhe
përgjegjesive.

Stuktura e
burimeve
njerezore
funksionale dhe
e kualifikuar

Funksione dhe
kopetenca te
reja per
Bashkine
Krujë

Strukture e
burimeve
njerëzore
funksionale që
përmbush
detyrimet dhe
përgjegjesite e
pushtetit vendor.

P1.F1.O1.A1.Rekrutim i
burimeve njerezore në
funksion të përmbushjes së
misionit,qëllimeve dhe
objektivave të bashkisë për
ofrimin e shërbimeve ndaj
qytetarëve.

P1.F1.O2.Sigurimi
i shërbimeve
mbështetëse për
mirëfunksionimin
e administratës së
Bashkisë Krujë

Nr.dhe llojet e
shërbimeve
mbështetëse
bazë

Veshtiresi ne
funksionimin
normal te
Bashkise dhe
Nja persa i
perket ofrimit
dhe
mbeshtetjes
financiare te
sherbimeve
mbeshtetese
baze.

Funksionim
normal i
Bashkise dhe
Nja nepermjet
ofrimit te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

P1.F1.O2.A1 Shërbim me
kancelari,leter,kapse, dosje
dhe shtypëshkrime etj.
P1.F1.O2.A2.Tonera për
printerat e fotokopjet e
Bashkisë Krujë.
P1.F1.O2.A3.Pajisje
kompjuterike
P1.F1.O2.A4 Sherbime
riparimi dhe mirembajtje
për pajisjet e teknologjisë së
informacionit
P1.F1.O2.A5.Organizim i
pritjeve të përfaqësuësve të
institucioneve vendore dhe
të huaja.
P1.F1.O2.A6.Blerje dhurata
për personalitete dhe
delegazione të huaja.
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P1.F1.O2.A7.Sherbim
interneti, sherbime
telefonie, sherbime postare
për bashkinë Krujë dhe
njesitë administrative
P1.F1.O2.A8.Impementimi
i sistemit të informacionit
për mbledhjen e taksave
dhe tarifave vendore
P1.F1.O2.A.9.Blerje pajisje
(bateri per serverin e
taksave)
P.1.F1.O2.A.9.Shpenzime
per energji elektrike dhe uje
per bashkine dhe njesite
administrative
P1.F1.O2.A.10.Blerje
detergjent
P1.F1.O2.A.11.Vendosje
pllake me Granit e sheshit
Skenderbej Kruje
P1.F1.O2.A12.Restaurim i
monumemteve te kutures
P1.F1.O2.A.13.Vendime
gjyqesore

P1.F1.O2.A14 Sherbime
mekanike
P1.F1.O2.A15.Blerje goma
per automjetet e
administrates
P1.F1.O2.A16.Shpenzime
per karburant per automjetet
e administrates
Nr i sherbimeve
ineraktive të
ofruara

P1.F1.O3.Organe
përfaqesuese
vendore të
mbeshtetura për

Është I
nevojshëm
ristrukturimi I
I faqes ëeb për
një portal ëeb
model online
gjithmonë në
shërbim të
qytetarëve.

Nr i anëtarëve të Organe dhe
këshillit vendor struktura te
dhe nr I
zgjedhura
kryepleqve të
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Një faqe ëeb e
strukturuar
informuese që
ofron shërbim
nderveprues për
vizitorin.

P1.F1.O2.A17. Mirëmbajtje
e faqes zyrtare
webb.www.kruja.gov.al

Anëtare të
këshillit vendor
dhe kryepleq
mbeshteten për

P1.F1.O3.A1.Mbështetje
për funksionimin e
organeve të zgjedhura
vendore (Keshilli i Bashkise

funksionimin e
tyre.

mbështetur për vendore
realizimin e
funksioneve dhe
përgjegjesive
ligjore.

realizimin e e
funksioneve dhe
përgjegjesive

dhe Kryepleqtë)

Buxhetimi programit të administratës vendore

lekë
Programe
P1

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

58142600 25774584

250000

Totali

84167184

Aktivitete e projekte të programit të administratës

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P1.F1.O1.A1.Rekrutim i burimeve njerezore në funksion
të përmbushjes së misionit,qëllimeve dhe objektivave
të bashkisë për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

40000
40000

P1.F1.O2.A1 Shërbim me kancelari,leter,kapse, dosje
dhe shtypëshkrime etj.

900000
900000

P1.F1.O2.A2.Tonera për printerat e fotokopjet e
Bashkisë Krujë.

900000

P1.F1.O2.A3.Blerje kompjutera dhe paisje për
Bashkinë.

900000

200000

P1.F1.O2.A4 Sherbime riparimi dhe mirembajtje për
pajisjet e teknologjisë së informacionit

200000

120000
120000

P1.F1.O2.A5.Organizim i pritjeve të përfaqësuësve të
institucioneve vendore dhe të huaja.

400000
400000

P1.F1.O2.A6.Blerje dhurata për personalitete dhe
delegazione të huaja.

200000

P1.F1.O2.A7.Sherbim interneti, sherbime telefonie,
sherbime postare për bashkinë Krujë dhe njesitë

200000
1530000

1

administrative

1530000

P1.F1.O2.A8.Impementimi i sistemit të informacionit
për mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore

1200000
1200000

P1.F1.O2.A.9.Blerje pajisje (bateri per serverin e
taksave)

50000

P.1.F1.O2.A.9.Shpenzime per energji elektrike dhe uje
per bashkine dhe njesite administrative

50000

1300000
1300000

P1.F1.O2.A.10.Blerje detergjent

200000

200000

P1.F1.O2.A.11.Vendosje pllake me Granit e sheshit
Skenderbej Kruje

60000

60000

P1.F1.O2.A.12.Restaurim i monumenteve te kultures

200000

200000

P1.F1.O2.A13. Vendime gjyqesore

2004411

2004411

P1.F1.O2.A14 Sherbime mekanike

370000

370000

P1.F1.O2.A15.Blerje goma per automjetet e
administrates

84000

84000

P1.F1.O2.A16.Blerje karburant per automjetet e
administrates

1032000

1032000

P1.F1.O2.A17. Mirëmbajtje e faqes zyrtare
webb.www.kruja.gov.al

50000
50000

P1.F1.O3.A1.Mbështetje për funksionimin e organeve
të zgjedhura vendore (Keshilli i Bashkise dhe
Kryepleqtë)

9838584
9838584

Obligime

5345589

5345589

P.5.Sherbimet e policise vendore
Funksioni

Objektivat
Specifik

P.5.Sherbimet P5.F1.O1.Sigurimi
i shërbimeve
e policise
mbështetëse për
vendore
mirëfunksionimin
e administratës së
Bashkisë Krujë

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

Nr.dhe llojet e
shërbimeve
mbështetëse
bazë

Veshtiresi ne
funksionimin
normal te
bashkise dhe
Nja persa i
perket ofrimit
dhe
mbeshtetjes
financiare te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

1

Situata e
synuar
Funksionim
normal i
Bashkise dhe
Nja nepermjet
ofrimit te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Aktiviteti/Projekti
P5.F1.O1.A1 Sherbime
mekanike

P5.F1.O1.A2.Blerje goma
per automjetet e policise

P5.F1.O1.Blerje
karburanti per automjetet
e policise vendore

Buxhetimi programit te sherbimit policor vendor

lekë
Paga +
Programe
Sigurime
P5

Shpenzime
Operative

13378022 766000

Subvensioni Transferta Investime Totali
0

0

0

14144022

Aktivitete e projekte të programit të policise vendore

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P5.F1.O1.A1 Sherbime mekanike

90000

90000

P5.F1.O1.A2.Blerje goma per automjetet e policise

28000

28000

P5.F1.O1.A3.Blerje karburanti per automjetet e
policise vendore

648000

648000

P.6.Pogrami i mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile.
Funksioni

Objektivat
Specifik

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

P.6.
Programi I
mbrojtjes
nga zjarri
dhe
mbrojtja
civile

P6.F1.O1.Sigurimi
i shërbimeve
mbështetëse për
mirëfunksionimin
e administratës së
Bashkisë Krujë

Nr.dhe llojet e
shërbimeve
mbështetëse
bazë

Veshtiresi ne
funksionimin
normal te
bashkise dhe
Nja persa i
perket ofrimit
dhe
mbeshtetjes
financiare te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti

Funksionim
normal i
Bashkise dhe
Nja nepermjet
ofrimit te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

P6.F1.O1.A.1.Blerje
karburanti
P6.F1.O1.A.2.Siguracion,
taksa mjeti + kolaudim
P6.F1.O1.A.3.Shpenzime
per uje, energji dhe telefon
P6.F1.O1.A.4.Sherbime
mekanike te mjetit
zjarrfikes
P6.F1.O1.A.5.Blerje goma
per automjetin zjarrfikes
P6.F1.O1.A.6.Blerje
detergjente.
P6.F1.O1.A.7.Blerje

1

kancelari
P6.F1.O1.A.8.Blerje
pajisje zjarrfikse(tuba 50
mm, shkume zf co2 app)
dhe blerje aparat oksigjeni
AP3
P6.F1.O1.A.9.Siguracion
jete per punonjesit.

Buxhetimi programit te mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile

lekë
Paga +

Programe

Sigurime

P6

24117248

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

2272000

Totali

26389248

Aktivitete e projekte të programit të nbrijtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P6.F1.O1.A.1.Blerje karburanti

700000

700000

P6.F1.O1.A.2.Siguracion, taksa mjeti + kolaudim

120000

120000

P6.F1.O1.A.3.Shpenzime per uje, energji dhe telefon

200000

200000

P6.F1.O1.A.4.Sherbime mekanike te mjetit zjarrfikes

500000

500000

P6.F1.O1.A.5.Blerje goma per automjetin zjarrfikes

120000

120000

P6.F1.O1.A.6.Blerje detergjente.

25000

25000

P6.F1.O1.A.7.Blerje kancelari

25000

25000

P6.F1.O1.A.8.blerje pajisje zjarrfikse(tuba 50 mm,
shkume zf co2 app) dhe blerje aparat oksigjeni AP3

430000

430000

P6.F1.O1.A.9.Siguracion jete per punonjesit.

152000

152000

1

P.7 Marredheniet me komunitetin
Buxhetimi programit marredheniet me komunitetin

lekë
Paga +
Programe
Sigurime
P7

3746070

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime Totali

0

0

0

0

3746070

P.10.Programi i sherbimeve bujqesisore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja konsumatore
Buxhetimi programit te sherbimeve bujqesisore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja konsumatore

lekë
Programe
P.10

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

15967361

Totali

15967361

P.11.Programi manaxhimit te infrastruktures se ujitjes dhe kullimi
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

P.11.Administrimi
i infrastruktures
vendore te ujitjes
dhe kullimit të
tokave dhe
manaxhimi i
institucioneve në
sherbim të këtij
funksioni sipas
mënyres së
përcaktuar me
ligj

P.11.F1.O1.Permirësimi
i sistemit te ujitjes dhe
kullimit si dhe veprave
të artit te ndertuara
mbi to.

Permiresimi ne
km te kanaleve
kulluese dhe të
ujitjes

Situata
aktuale

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti
P.11.F1.O1.A1.Rehabilitim
i liqenit Dallakes
P.11.F1.O1.A2.Rehabilitim
i liqenit Verjonit
P.11.F1.O1.A3.Rehabilitim
i liqenit Micjanes
P.11.F1.O1.A4.Rehabilitim
i liqenit Bacungut

P11.F1.O2.Sigurimi i
shërbimeve
mbështetëse

Nr.dhe llojet e
shërbimeve
mbështetëse
bazë

1

Veshtiresi ne
funksionimin
persa i
perket
ofrimit dhe
mbeshtetjes
financiare te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Funksionim
normal
nepermjet
ofrimit te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

P11.F1.O2.A.1.Blerje
karburant per automjete
e bordit dhe kullimit
P1.F1.O2.A.2.Sherbim
metani per automjete e
bordit dhe kullimit
P11.F1.O2.A.3.Sherbim
transporti i eskavatorit
me remorkiator

P11.F1.O2.A.4.Sherbimi i
ruajtjes së eskavatorit.
P11.F1.O2.A.5.Blerje
vegla pune

Buxhetimi programit te manaxhimit te infrastruktures se ujitjes dhe kullimi

lekë
Programe

Paga +
Sigurime

P.11

4988000

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

10663000

Totali

15651000

Aktivitete e projekte të manaxhimit te infrastruktures se ujitjes dhe kullimi

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P.11.F1.O1.A1.Rehabilitim i liqenit Dallakes

700000

700000

P.11.F1.O1.A2.Rehabilitim i liqenit Verjonit

700000

700000

P.11.F1.O1.A3.Rehabilitim i liqenit Micjanes

690700

690700

P.11.F1.O1.A4.Rehabilitim i liqenit Bacungut

800000

800000

P11.F1.O2.A.1.Blerje karburant per automjete e
bordit dhe kullimit

5460000

5460000

P11.F1.O2.A.2.Sherbim mekanik per automjete e
bordit dhe kullimit

1000000

1000000

P11.F1.O2.A.3.Sherbim transporti i eskavatorit me
remorkiator

800000

800000

P11.F1.O2.A.4.Sherbimi i ruajtjes së eskavatorit.

450000

450000

P11.F1.O2.A.5.Blerje vegla pune

62300

62300

1

P.12. Programi I pyjeve dhe kullotave
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti

P.12.Administrimi
i pyjeve dhe
kullotave dhe
manaxhimi i
institucioneve në
sherbim të këtij
funksioni sipas
mënyres së
përcaktuar me
ligj.

P.12.F.1.O.1.Rehabilitim,
pyllëzim dhe ripyllezim
të sipërfaqeve të
degraduara dhe të
djegura.

Pastrime dhe
përmirësime ne
sipërfaqe
pyjore

Aktualisht ka
nevoje
permiresim
ne Kraste
dhe ne
kodrat e
Mazhes

Pastrim e
grumbullim
mbeturinash
duke hequr
10-15% te nr
te drureve.

P.12.F.1.O.1.A.1
Permiresim pyllezimi
ne kodren e Lokeve
bubq.

P12.F1.O2.Sigurimi i
shërbimeve
mbështetëse

Nr.dhe llojet e
shërbimeve
mbështetëse
bazë

Veshtiresi ne
funksionimin
persa i
perket
ofrimit dhe
mbeshtetjes
financiare te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Funksionim
normal
nepermjet
ofrimit te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

P12.F1.O2.A2.Blerje
karburant.

.

.

Tabela 17 Buxhetimi programit te administrimit te pyjeve dhe kullotave

lekë
Programe

Paga +
Sigurime

P.12

4480000

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

980000

Totali

5460000

Aktivitete e projekte të administrimit te pyjeve dhe kullotave

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P.12.F.1.O.1.A.1 Permiresim pyllezimi ne kodren e
Lokeve ne Bubq.

428000

P12.F1.O2.A2.Blerje karburant.

552000

1

428000
552000

P.13.Rrjeti rrugor rural
P13.F1.O1:
Permirësimi i
cilesisë së
mirembajtjes së
infrastruktures
rrugore

P13.F1:
Rehabilitimi dhe
mirëmbajtja
infrastruktures
rrugore

P13.F1.O1.A1:
Mirembajtja
e rrugeve
rurale
në
Bashkinë
qendë dhe
nj dm

Situata e
mirëmbajtje
s së rrugeve
në Bashkinë
Qendër
është e
përmirësuar.

Vazhdimi i
mirëmbajtjes
së rrugeve
në
këtë
Bashki nga
vete
institucioni.

Blerje dhe
shperndarje cakulli
per riparim te rrugeve
rurale
P.13.F1.O.1.A.2.Blerje
karburant per automjetet
e rrugeve rurale.
P.13.F1.O1.A3 Blerje dhe
shperndarje betoni.

Buxhetimi programit të rrugeve rurale

lekë
Programe
P13.

Paga +

Shpenzime
Operative

Sigurime

3830094

Subvensioni Transferta Investime

7213370

Totali

122613494 133656958

Aktivitete te programit të rrugeve rurale

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative

Subvencione

Transferta

Investime

Total

P13.F1.O1.A1:

Blerje dhe shperndarje
cakulli per riparim te
rrugeve rurale
P.13.F1.O.1.A.2.Blerje
karburant per automjetet e
rrugeve rurale
P.13.F1.O.1.A.3.Blerje dhe
shperndarje betoni

6000000

6000000

255906

255906

957465

957465

1

P.16.Zhvillimi i turizmit

Funksioni

P.16.Zhvillimi
i turizmit

Objektivat
Specifik

Treguesi/Indika Situata aktuale
tori

Promovimi i
Prodhimi i
territorit të
materia leve
Bashkisë
promozionale
nëpërmjet
informative për
prodhimit dhe
territorin e
botimit të materia Bashkisë Krujë
leve
promocionale
informative.

Botimet e
materialeve të
promocionit
dhe
informacionit
nuk jane te
mjaftueshme.

Situata e synuar

Prodhimi i guidave
turistike, hartave
turistike,kalendar i
ngjarjeve kulturore.

Aktiviteti/Projekti

P16.F1.O1.A1.Materiale dhe
aktivitete për promovimin e
turismi.

P16.F1.O1.A2.Virtual tour
Kruja
P16.F1.O1.A3.Maratona

Buxhetimi programit të zhvillimit te turizmit

lekë
Programe

Paga +
Sigurime

P.16

924264

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

700000

Totali

1624264

Aktivitete e projekte të zhvillimit te turizmit

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P16.F1.O1.A1.Materiale dhe aktivitete për promovimin e
turismi.

100000

P16.F1.O1.A2.Virtual tour Kruja

100000

100000
100000

P16.F1.O1.A3.Maratona
500000
500000

1

P.18.Manaxhim I ujrave te zeza dhe kanalizimeve
Buxhetimi programit manaxhim i ujrave te zeza dhe kanalizimeve

lekë
Programe

Paga +

Shpenzime
Operative

Sigurime

P.18

Subvensioni Transferta Investime

4040154

Totali

5934493

9974647

P.21.Planifikimi urban vendor
Buxhetimi programit planifikimi urban vendor

lekë
Programe

Paga +

Shpenzime
Operative

Sigurime

P.21

7971077

Subvensioni Transferta Investime

Totali

400000

8371077

Aktivitete e projekte të programit te planifikimit urban

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative

P21.F1.O1.A1.Sherbim
printimi i projekteve

Subvencione

Transferta

Investime

400000

Total

400000

P23. Programi i Shërbimeve Publike
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

P23.F1.Mbled hja,
largimi

P23.F1.O1:Përmirë
simi i shërbimit të
menaxhimit të
mbetjeve urbane
dhe ofrimi i tij në të

Njesitë
administrative
që mbulohen

Qyteti, Krujë

dhe trajtimi i
mbetjeve urbane;

Situata e
synuar
Qyteti, Krujë

, Fushë Krujë , Fushë Krujë
dhe njesite
kanë patur administrative
shërbim të

me shërbim

1

Aktiviteti/Projekti

P23.F1.O1.A1. Shërbimi i
pastrimit dhe depozitimit
të mbetjeve urbane për
NjA qytet Krujë

gjithë territorin
e Bashkisë Krujë

Numri i
plotë apo
familjeve dhe
pjesor të
numri i
mbledhjes
bizneseve dhe
dhe
institucioneve transportit së
publike që
mbeturinav
mbulohen me

P23..F1.O1.A2.Sherbi mi i
pastrimit dhe depozitimit të
mbetjeve urbane për Nj.A.
Fushë Krujë

P23..F1.O1.A.3.Mirembajtje
e vendepozitimit te
mbeturinave.urbane.

shërbim

P23.F2: Ndërtimi,
rehabilitimi dhe
mirëmbajtja e
varrezave

P23.F2.O1:
Permirësimi i
cilesisë së
mirembajtjes së
varrezave publike

Mirembajtja e
varrezave
publike në
Bashkinë qendë
dhe nj dm

P23.F3.O1:

Dekorimi i
shesheve,
rrugëve dhe
ndërtesave
publike
kryesore urban

publike.

P23.F3: Shërbimi i
dekorit per festat

Permirësimi i
peisazhit dhe
dekorit urban për
festa në tëgjithë
territorin
e Bashkisë Krujë

P.23.F.4.Sherbime
publike vendore

P23.F.4.O.1.Sigurimi
I sherbimeve
mbeshtetese per
mirefunksionimin e
Bashkise dhe NJA

Nr dhe llojet e
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Situata e
mirëmbajtje

Vazhdimi i
mirëmbajtjes së
varrezave
publike ne kete
Bashki nga vete
institucioni.

P23.F2.O1.A1: Blerje
materiale per
mirëmbajtjen e varrezave
te Bashkise Kruje

Në
përgjithësi
egziston një
dekor urban
për rrugët
dhe sheshet
kryesore të
qytetit. Për
Nj.A e tjera
dekori urban
është në
gjendje jo të
mire ose nuk
ekziston.

Krijimi i dekorit
në të gjithë
sheshet dhe
rrugët kryesore
në zonat
urbane për të
gjitha Nj.A.

P23.F3.O1.A1 Blerje
materiale për sherbimin e
dekorit për festa (Ndricim
dhe fishekjarre

Veshtiresi ne
funksionimin
normal te
bashkise dhe
Nja persa i
perket
ofrimit dhe
mbeshtetjes
financiare te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Funksionim
normal i
Bashkise dhe
Nja nepermjet
ofrimit te
sherbimeve
mbeshtetese
baze

s së
varrezave
publike në
Bashkinë
Qendër është Permirësimi i
e
shërbimit dhe i
mjediseve në
përmirësuar varreza publike.

P23.F3.01.A2.
Bleje banderola dhe flamuj
per festat

P23.F.4.O.1.A1.Blerje gaz
oil dhe benzine për mjetet
motorrike te Bahkise Kruje
për sherbimet publike dhe
administraten.
P23.F.4.O.1.A2.Shpenime
per materiale hidraulike
per mirembajtjen e
Bashkise, Nja , shkolla dhe
kopshte.
P23.F.4.O.1.A3.Shpenime
per materiale elektrike per
mirembajtjen e Bashkise,
Nja , shkolla dhe kopshte.
P23.F.4.O.1.A4.ofrim I
shpenimeve baze(energji
dhe uje)

2

P23.F.4.O.1.A5.Likujdim
siguracion te automjeteve
te Bashkise
P23.F.4.O.1.A6.Sherbim
parkimi te automjevteve te
Bashkise
P23.F.4.O.1.A7.Sherbime
mekanike te automjeteve
te Bashkise
P23.F4.O1.A.8 Sherbime
mekanike te automjeteve
te Bashkise
P.23.F.4.O1.A.9.Materiale
per indrastrukturen
P.23.F.4.O.1.A.10.Blerje
kapake pusetash.
P.23.F.4.O.1.A.11.Materiale
per sinjalistiken rrugore
P23.F.4.O.1.A12.Blerje
materiale per riparim dhe
lyerje per institucionet e
bashkise
P23.F.4.O.1.A13.blerje dhe
shperndarje kripe.

Buxhetimi programit të shërbimeve publike

lekë
Programe
P23

Paga +

Shpenzime
Operative

Sigurime

68786248

Subvensioni Transferta Investime

55808938

Totali

124595186

Aktivitete e projekte të programit të shërbimeve publike

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative

Subvencione

2

Transferta

Investime

Total

P23.F1.O1.A1. Shërbimi i
pastrimit dhe depozitimit të
mbetjeve urbane për NjA
qytet Krujë

18022808

18022808

P23..F1.O1.A2.Sherbi mi i
pastrimit dhe depozitimit të
mbetjeve urbane për Nj.A.
Fushë Krujë

16100000

16100000

P23..F1.O1.A.3.Mirembajtje
e vendgrumbullimit te
mbeturinave.

2000000

2000000

P23.F2.O1.A1: Blerje
materiale per mirëmbajtjen
e varrezave te Bashkise
Kruje

506570

506570

P23.F3.O1.A1
Blerje
materiale për sherbimin e
dekorit për festa (Ndricim
dhe fishekjarre)

500000

500000

200000

200000

P23.F.4.O.1.A1.Blerje gaz
oil dhe benzine për mjetet
motorrike te Bahkise Kruje
për sherbimet publike dhe
administraten.

3920000

3920000

P23.F.4.O.1.A2.Shpenime
per materiale hidraulike per
mirembajtjen e Bashkise,
Nja , shkolla dhe kopshte.

1200000

1200000

P23.F.6.O.1.A3.Shpenime
per materiale elektrike per
mirembajtjen e Bashkise,
Nja , shkolla dhe kopshte.

1300000

1300000

P23.F.4.O.1.A4.ofrim I
shpenimeve baze(energji )

3791560

P23.F.4.O.1.A5.Likujdim
siguracion te automjeteve
te Bashkise

960000

960000

P23.F.4.O.1.A6.Sherbim
parkimi te automjevteve te
Bashkise

960000

960000

P23.F3.01.A2.
Bleje
banderola
flamuj per festat

dhe

3791560

2

P23.F.4.O.1.A7.Sherbime
mekanike te automjeteve
te Bashkise

2040000

2040000

P23.F4.O1.A.8 Blerje goma
per
aotomjete
e
sherbimeve publike

988000

988000

P.23.F.4.O1.A.9.Materiale
per infrastrukturen

1600000

1600000

P.23.F.4.O.1.A.10.Blerje
kapake pusetash.

300000

300000

P.23.F.4.O.1.A.11.Materiale
per sinjalistiken rrugore

300000

300000

P23.F.4.O.1.A12.Blerje
materiale per riparim dhe
lyerje per institucionet e
bashkise

1000000

1000000

P23.F.4.O.1.A13.blerje dhe
shperndarje kripe.

120000

120000

P.24.Furnizimi me uje
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

P.24Furnizimi me
uje

P24.F.1.O.1.Sigurimi
I sherbimeve
mbeshtetese per
mirefunksionimin e
Bashkise dhe NJA

Nr dhe llojet e
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Situata
aktuale

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti

P.24.F1.O1.A.1Shpenzime
per furnizimin me uje

Buxhetimi programit furnizimi me uje

lekë
Programe
P24

Paga +

Shpenzime
Operative

Sigurime

29687080

Subvensioni Transferta Investime

2792112

2629792

Totali

35108984

Aktivitete e projekte të programit furnizimi me uje

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

P.24.F1.O1.A.1Shpenzime
per furnizimin me uje

Shpenzime
Operative

Subvencione

2792112

Transferta

Investime

Total

2792112
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P.27.Programi i sportit dhe argetimit
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

P.27.Organizimi
i aktiviteteve
sportive dhe
administrimi
institucioneve
dhe objekteve
që lidhen me
ushtrimin e
aktiviteteve
sportive

P.27.F.1.O.1.Manaxhim
dhe administrim i
strukturave sportive
dhe krijimi i
infrastruktures të
përshtatshe dhe
cilësore për të gjithë
sportet

Manaxhim i
strukturave
ekzistuese

Situata
aktuale

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti

P27.F.1.O.1.A1.Administrim
i klubit sportiv Iliria Sha.
27.F.1.O.1.A2.Mbeshtetje
klubit sportiv Kastrioti Sha.

Mirembajtje

Krijimi i
P27.F.1.O.1.A3.Blerje dap,
infrastrukturës nitrat,bojë për vijëzim fushe
cilesore për
P27.F.1.O.1.A4.Shpenzime
ekipet
per furnizim me uje
sportive.

Buxhetimi programit sport dhe argetim

lekë
Programe

Paga +
Sigurime

P.27

6882966

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

773352

12000000

Totali

19656318

Aktivitete e projekte të programit sport dhe argetim

lekë
2019

Aktivitete/Projekte

Paga Shpenzime
+
Operative
Subvencione Transferta Investime Total
Sigur
ime

P27.F.1.O.1.A1.Administrim i klubit sportiv Iliria Sha.

7000000

P27.F.1.O.1.A2.Mbeshtetje klubit sportiv Kastrioti
Sha.

5000000

P27.F.1.O.1.A3.Blerje dap, nitrat,bojë për vijëzim
fushe.

619200

P27.F.1.O.1.A4.Shpenzime per furnizim me uje

154152

2

619200
154152

P.28.Programi I trashigimise kulturore, evente artistike dhe kulturore
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

P.28.Organizimi
i aktiviteteve i
aktiviteteve
kulturore dhe
promovimi i
identiteti
kombetar dhe
lokal.

P28.F.1.O.1.Fuqizimi
dhe rritja e
kapaciteteve te
institucioneve kuturore
dhe artistike te
Bashkisë Krujë.

Pasurimi me
mjete, pajisje
dhe in
strumenta për
zhvillimin e
aktiviteteve
kulturore.

Mungese
pajisje fonie
për
aktivitetet
kulturore

P28.F.1.O.2.Pasurimi
dhe gjallerimi i jetës
kulturore nëpërmjet
zhvillimit të
aktiviteteve artistike
pergjatë gjithë vitit

Aktivitete
kulturore dhe
artistike

Situata e synuar

Aktiviteti/Projekti

Sigurimi i
pajisjeve për
aktivitetet
kulturore

P28.F.1.O.1.A.1.Blerje pajisje
fonie për aktivitetet kulturore

Do organizohen
gjithsej 11
aktivitete
kulturore

P28.F.1.O.2.A.1. -17 janari
“Pervjetori i Skenderbeut”

P28.F.1.O.1.A.2.Blerje kupa,
medalje dhe certificata.

P28.F.1.O.2.A.2.7-8 marsi “
Festa e mesuesit dhe nxenesit”
P28.F.1.O.2.A.3.”Miku i vogel i
Artit”
P28.F.1.O.2.A.4. 1 qershori
“Festa e femijeve”
P28.F.1.O.2.A.5. “Stina
koncertale e qendres kulturore”
P28.F.1.O.2.A.6. “Festë loje”
Durres
P28.F.1.O.2.A.7. “Kampionatet e
volejbollit, futbollit dhe shahut”
P28.F.1.O.2.A.8. “Festat e vitit të
ri”
P28.F.1.O.2.A.9. 28-29 nentori
“Festa e flamurit”
P28.F.1.O.2.A.10. Aktivitete
kombetare
P28.F.1.O.2.A.11. Aktivitete
nderkombetare.

Buxhetimi programit te trashigimise kulturore, evente artistikedhe kulturore.

Lekë
Programe
P.28

Paga +
Sigurime

8290368

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

800000

Totali

9090368

2

Aktivitete e projekte të programit trashigimise kulturore, evente artistikedhe kulturore

lekë
2019
Paga +

Aktivitete/Projekte

Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P28.F.1.O.1.A.1.Blerje pajisje fonie për aktivitetet
kulturore

197000

197000

P28.F.1.O.1.A.2.Blerje kupa, medalje dhe certificata.

20000

20000

P28.F.1.O.2.A.1. -17 janari “Pervjetori i Skenderbeut”

14200

14200

P28.F.1.O.2.A.2.7-8 marsi “ Festa e mesuesit dhe
nxenesit”

42000

42000

P28.F.1.O.2.A.3.”Miku i vogel i Artit”

22000

22000

P28.F.1.O.2.A.4. 1 qershori “Festa e femijeve”

42000

42000

P28.F.1.O.2.A.5. “Stina koncertale e qendres
kulturore”

40600

40600

P28.F.1.O.2.A.6. “Festë loje” Durres

34000

34000

P28.F.1.O.2.A.7. “Kampionatet e volejbollit, futbollit
dhe shahut”

8400

8400

P28.F.1.O.2.A.8. “Festat e vitit të ri”

42000

42000

P28.F.1.O.2.A.9. 28-29 nentori “Festa e flamurit”

37000

37000

P28.F.1.O.2.A.10. Aktivitete kombetare

100800

100800

P28.F.1.O.2.A.11. Aktivitete nderkombetare.

200000

200000

P.29.Programi i arsimit parashkollor dhe baze
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

F.29.Arsimi
parashkollor
dhe edukimi

P29.F1.O1.Ofrimi I
sherbimeve cilesore për
zhvillimin e procesit
mësimor, edukativ në
kushte të përshtatshme
ne gjithë territorin e
Bashkisë Krujë.

Nr. I sherbimeve
të ofruara

Situata
aktuale

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti
P29.F1.O1.A1.Blerje ushqime
ker kopshtet dhe cerdhet e
Bashkise Kruje

Sherbimi I
trajtimit
ushqimor
kopshtet dhe
cerdhet ne Kruje
dhe Fushe Kruje

P.29.F.1.O.1.A.2.Blerje gaz per
kopshtet dhe cerdhet

2

P.29.F.1.O.1.A.3.Blerje pajisje
per mobilimin e kopeshtit ne
shkollen Luz
Ene kuzhine per
kopshtet dhe
cerdhet ne Kruje
dhe Fushe Kruje

P29.F1.O1.A4.Blerje ene
kuzhine për kopshtet dhe
cerdhet e Bashkisë Kruje.

Sigurimi I
detergjenteve
ne shkolla
kopeshte dhe
cerdhe

P29.F1.O1.A5.Blerje
detergjent per institucionet
arsimore ne Bashkine Krujë.

P29.F1.O1.A6.Blerje dru zjarri
P29.F1.O1.A7.shpenzime uje
dhe energji
P29.F1.O2.Nxitja dhe
promovimi i
aktiviteteve kulturore
dhe argetuese për
fëmijët.

Aktivitete
kulturore për
fëmijë

P29.F1.O2.A1.Veprimtari me
rastin e 5 Majit, Dita e
Deshmoreve
P29.F1.O2.A2.Koncerti festiv
22 shtatori festa e Krujës.
P29.F1.O2.A3.Koncerti sportiv
me rsatin e 28-29 nentorit.

Buxhetimi programit të arsimit parashkollor dhe baze

lekë
Programe
P.29

Paga +
Sigurime

100247521

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

16283316

Totali

15329152 131859989

Aktivitete e projekte të programit

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P29.F1.O1.A1.Blerje ushqime ker kopshtet dhe cerdhet
e Bashkise Kruje

4686516

4686516

P.29.F.1.O.1.A.2.Blerje gaz per kopshtet dhe cerdhet

300000

300000
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P.29.F.1.O.1.A.3.Blerje pajisje per mobilimin e kopeshtit
ne shkollen Luz

960000

960000

P29.F1.O1.A4.Blerje ene kuzhine për kopshtet dhe
cerdhet e Bashkisë Kruje.

200000

200000

P29.F1.O1.A5.Blerje detergjent per institucionet
arsimore ne Bashkine Krujë.

1200000

1200000

P29.F1.O1.A6.Blerje dru zjarri

2650000

2650000

P29.F1.O1.A7.shpenzime uje dhe energji

6096800

6096800

P29.F1.O2.A1.Veprimtari me rastin e 5 Majit, Dita e
Deshmoreve

70000

70000

P29.F1.O2.A2.Koncerti festiv 22 shtatori festa e Krujës.

575000

575000

P29.F1.O2.A3.Koncerti festiv me rsatin e 28-29
nentorit.

505000

505000

P.30 Arsimi I mesem I pergjithshem
Funksioni

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

P.30.Arsimi I
mesem I
pergjithshem

P30.F.1.O.1.Sigurimi
I sherbimeve
mbeshtetese per
mirefunksionimin e
Bashkise dhe NJA

Nr dhe llojet e
sherbimeve
mbeshtetese
baze

Situata
aktuale

Situata e
synuar

Aktiviteti/Projekti

P.30.F1.O1.A.1 Shpenzime
per furnizimin me uje dhe
energji elektrike

Buxhetimi programit të arsimit mesem te pergjithshem

lekë
Programe
P.30

Paga +
Sigurime

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

4577300 3545376

Totali

21332812 29455488
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Aktivitete e projekte të programit

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

P.30.F1.O1.A.1 Shpenzime per furnizimin me uje dhe
energji elektrike

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total
3545376

3545376

P.32 Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuar
Funksioni

P.34.F.1.Krijimi I
dhe administrimi
I sherbimeve
sociale për
shresat ne
nevoje, personat
me aftesi të
kufizuar, femijët
e dhunuar,
gratë, të
moshuarit etj
sipas menyrës së
përcaktuar me
ligj.

Objektivat Specifik

Treguesi/Indika
tori

Situata
aktuale

Situata e
synuar

P.34.F.1.O.1Mbulimi sa
më I plotë I të gjithë
Nr I femijeve te
territorit me shërbime
dhunuar
sociale duke u
harmonizuar me interest Nr I familjeve te
dhe nevojat e
trajtuar me
komunitetit.
ndihme
ekonomike

Aktiviteti/Projekti

P.34.F.1.O.1.A.1.Shpenzime
për qendren ditore të të
moshuarve Fushë Krujë(
shpenzime per kafe, caj,
sheqer, detergjente,etj)
P.34.F.1.O.1.A.3.Ofrimi I
sherbimevemultidisiplinare
për familjet në varfëri
ekstreme.

Nr I të
moshuarve që
frekuentojnë
qendren e të
moshuarve

Buxhetimi programit

lekë
Programe
P34

Paga +
Sigurime

24236723

Shpenzime
Operative

Subvensioni Transferta Investime

400000

Totali

24623723

Aktivitete e projekte të programit

lekë
2019
Aktivitete/Projekte

Paga +
Sigurime

2

Shpenzime
Operative Subvencione Transferta Investime Total

P.34.F.1.O.1.A.1.Shpenzime për qendren ditore të
të moshuarve Fushë Krujë( shpenzime per kafe,
caj, sheqer, detergjente,etj)

149582

149582

P.34.F.1.O.1.A.3.Ofrimi I
sherbimevemultidisiplinare për familjet në varfëri
ekstreme

250418

250418

PERMBLEDHESE E PROGRAMEVE BUXHETORE
lekë
Totali

Programe

Paga +
Sigurime

Shpenzime Subvensioni Transferta Investime
Operative

P1 Programi I administrata
vendore
P5 Programi I sherbimit
policor vendor
P6 Programi I mbrojtjes nga
zjarri dhe mbrojtja civile
P7 Marredhenia me
komunitetin
P.10 Programi i sherbimeve
bujqesore , inspektimi, siguria
ushqimore dhe mbrojtja
konsumatore
P.11 Pogrami manaxhimit te
infrastruktures se ujitjes dhe
kullimi
P.12 Programi administrimit
te pyjeve dhe kullotave
P13. Programi rrugeve rurale

58142600

25774584

13378022

766000

14144022

24117248

2272000

26389248

P.16 Programi zhvillimit te
turizmit
P.18 Programi manaxhim i
ujrave te zeza dhe
kanalizimeve
P.21 Programi planifikimit
urban vendor
P23 Programi shërbimeve
publike
P24 Programi furnizimit me
uje
P.27 Programi sport dhe
argetim

250000

84167184

3746070

3746070

15967360

15967360

4988000

10663000

15651000

4480000

980000

5460000

3830094

7213370

924264

700000

122613494

133656958
1624264

4040154

5934493

9974647

7971077

400000

8371077

68786248

55808938

124595186

29687080

2792112

6882966

773352
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2629792
12000000

35108984
19656318

P.28 Programi trashigimise
kulturore, evente artistikedhe
kulturore
P.29 Programi arsimit
parashkollor dhe baze
P.30 Programi arsimit mesem
te pergjithshem
P.32 Programi I kujdesit
social per personat e semure
dhe me aftesi te kufizuara
Fond rezerve

9090368

8290368

800000

100247521

16283316

15329152

131859989

4577300

3545376

21332812

29455488

24236723

400000

24636723
6000000

6000000

Objekte shendetesore

2272114

2272114

Shpronsime

5000000

5000000

15000000

25000000

Detyrime te prapambetura

10000000

Fond emergjenca civile

2000000

2000000

Transferte qarku

500000

500000
384293095 139172048 8000000

12500000

190361857

734327000

Fondi rezerve per vitin 2019 eshte 6000000leke .
Fondi i emergjences per vitin 2019 eshte parashikuar 2000000 leke
Fondi per shpronesimet per vitin 2019 eshte 5000000 leke.
Fondi per detyrimet e prapambetura eshte planifikuar 25.000.000 leke, kjo sipas programit
afatmesem 2019-2021 te miratuar nga ministria e Financave .
Kuota e qarkut eshte planifikuar 500000 leke.
Shperblimi i keshilltareve dhe kryepleqeve do te jete 10 % e pages se kryetarit te Bashkise
dhe e administratoreve sipas njesive administrative.

Politikat e vazhdueshme, e cila do te zbatohet nga administrata e Bashkisë së Krujes do të
jetë:

3

Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë
për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve
dhe objektivave të Bashkisë së krujes për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

KOMISIONI

1.Artur BUSHI

Kryetari Bashkise

2.Ilir LOCI

N/Kryetar

3.Xhevahire XHAFA

D/Finance

4.Lindita TACI

D/Tatim Taksave

5.Eglantina SUBASHI

D/Juridike

6.Met

D/Burimeve Njerzore dhe Personelit

7.Arben

DELIU

Dobrozi

I/D/Planifikimit Urban .
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