
 
 

 

 Në çdo Bashki janë dy organe: përfaqësues dhe ekzekutiv. 

Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak ndërsa organi ekzekutiv i Bashkisë është 

Kryetari i Bashkisë. 

 Këshilli si organi ekzekutiv ka shumë detyra për të mësuar më shumë rreth këtyre detyrave 

bëhu pjesë e aktiviteteve të tij duke e pëlqyer faqen në facebook faqe e këshillit Bashkiak 

në facebook (linku): https://www.facebook.com/keshillikucove/?ref=page_internal 

 Kontakto Këshillin në faqen web: www.bashkiakucove.gov.al (në rubrikën Këshilli). 

 Bëhu pjesë e mbledhjeve të Këshillit që janë të hapura për publikun. 

 Merrni pjesë në Konsultimet që bëhen nga Bashkia dhe Këshilli, jep mendimin tënd. 

 Ngri një Ankesë, Kërkesë, Vërejtje, Peticion, Nisëm Qytetare duke lexuar rregulloret në 

faqen web të Këshillit ose paraqituni te Sekretare e Këshillit Bashkiak që t’ju tregoj më 

shumë rreth mënyrës sësi të ngrini një shqetësim tuajin apo të komunitetit ku jetoni. 

 Njih më mirë Këshillin që ju përfaqëson, Këshilltarët, kontaktoni ata për problemet që mund 

të keni në zonën ku banoni. 
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