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KËSHILLI BASHKIAK KUÇOVË 

 

FUNKISONET DHE DETYRAT E KOMITETEVE DHE BORDEVE 

 

Bordit përbëhet nga  katër anëtarë të emëruar nga Këshilli Bashkiak dhe katër anëtarë të caktuar nga 

Kryetari i Bashkisë dhe të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak dhe një anëtar i emëruar nga 

Programi/Organizata jo Qeveritare. Bordi ka nëntë anëtarë dhe shërben me një mandat tre-vjeçar. 

 

1. Këshilli ka të drejtë të krijojë komitete dhe borde për kryerjen e funksioneve të veçanta sa herë 

që paraqitet nevoja. Komitetet/Bordet themelohen nga Këshilli mbi bazë të të drejtës së 

qytetarëve për të marrë pjesë në procesin e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes së qeverisjen 

bashkiake. Këshilli mund të vendosë që një pjesë të vendeve të Komitete/Borde ti përcaktojë 

Kryetari i Bashkisë.  

2. Komitetet/Bordet janë organe ndihmëse dhe këshilluese të Këshillit dhe kanë si qëllim rritjen e 

efektshmërisë, efikasitetit dhe përgjëgjshmërisë së qeverisjes bashkiake 

3. Komitetet/Bordet ofrojë këshilla, reagime, propozime dhe vërejtje për çështje që kanë të bëjnë 

me zhvillimin shoqërore, ekonomik, mjedisor, kulturore e teknologjik të Bashkisë. Mbledhjet e 

Komitetit/Bordit regjistrohen në proceverbalin e mbledhjes, si dhe ushtrojnë funksione të tjera 

sipas përcaktimeve të vetë Këshillit. 

4. Komiteti/Bordi merret me studimi i çështjeve kritike, marrja e dëshmisë publike, kryerjen e 

hulumtimit të pavarur dhe rishikimi i raporteve dhe rekomandimeve të  ekzekutivit të Bashkisë. 

Rekomandimet e Komitetit / Bordit një i përcillen Këshillit për veprim ose rishikim. 

5. Anëtarë të Komiteteve/Bordeve janë banorë të Bashkisë, e të cilët përfaqësojnë bashkësinë, 

shoqërinë civile, biznesin, OJF, median dhe akademinë, duke respektuar ligjin për barazinë 

gjinor. Një anëtar i Komitetit /Bordit nuk mund të jetë anëtar i më shumë se një Komiteti/ Bordi 

në të njëjtën kohë. Këshilltarët, Kryetari dhe punonjësite administratës së Bashkisë, si dhe 

titullarët e punonjësit e agjencive, institucioneve dhe ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, nuk 

mund të jenë anëtarë të Komiteteve/Bordeve.  

6. Komitetet/Bordet ngrihen me akt apo resolutë të Këshillit dhe përfundojnë mandatin e tyre nëse 

përmbushin qëllimin apo nëse shpërndahen më votimin “Pro” të shumicës së votave të 

Këshillit.   
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7. Në vendimin e themelimit të Komitetit/ Bordit, Këshilli përcakton: 

a. qëllimi dhe funksioni i bordit, bashkë me qëllime specifike për të ofruar një drejtim. 

b. kualifikimet e anëtarëve. 

c. procedurat për rekrutimin e anëtarëve të bordit. 

d. numri i anëtarëve dhe procedura e emërimit. 

e. kohëzgjatja e emërimit dhe mënyra e heqjes ose zëvendësimit të anëtarit. 

f. procesi i përzgjedhjes dhe kriteret e përzgjedhjes. 

g. plotësimin e vendeve bosh. 

h. organizimin e brendshëm. 

i. rregullat për ndërveprimi me administratën e Bashkisë. 

j. rregullat për mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes. 

k. rregullat për trajtimin e kërkesave. 

l. element të etikën së anëtarëve të Komitetit/ Bordit. 

m. pajtueshmëria me ligjin për të drejtën e informit dhe takimeve hapura me publikun. 

n. procedurat për zhvillimin e takimeve dhe orareve të takimeve. 

o. marrja e ndihmës administrative nga Ekzekutivi i Bashkisë. 

p. kërkesat e raportimit. 

q. procesi i vlerësimit. 

8. Komiteti/Bordi therritet në mbledhje sa herë e gjykon të nevojshme Kryetari i Komitetit/Bordit 

dhe sipas çështjeve për të trajtuar. Ftesa për mbledhjen përmban datën, orën, vendin dhe rendin 

e ditës dhe njoftimi bëhet sëpaku 7 ditë para mbledhjes. 

9. Komiteti/Bordi deri në fund të muaji Mars raporton për veprimtarinë dhe rezultatet e punës 

vjetore dhe raportin i përcillet Këshillit me nënshkrimin e kryetari të Komitetit/ Bordit. 

10. Komiteti mban 4 mbledhje në vit, të cilat thirren nga kryetari i komitetit. Anëtari e Komitetit 

shpërblehet çdo katër muaj për punën në Komitet, por jo me shumë se për 4 mbledhje dhe jo në 

proporcion me shpëblimit të Këshilltarevë Bashkiakë. 

11. Këshilli publikon një formular aplikimi për qytetarët që të aplikojnë për anëtare të 

Komitetit/Bordit. Një qytetar apo një përfaqësues i një organizate mund të marrë pjesë vetëm 

në një Komitet/Bordi, brenda një viti. 

12. Sekretari i Këshillit ngren dhe mirëmban regjistrin e emërimeve në Komitete/Borde të 

qytetarëve, si dhe verifikon dhe njofton Kryetarin e Keshillit për mbarimit e mandatit të 

Komitetit/Bordit, apo mandatin e anëtarit të Komitetit/ Bordit. Sekretari shpall ne faqen e 

internetit zyrtare të Këshillit dhe në vendet e tjera të përcaktura për shpallje të njoftimeve të 
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Këshillit, vendet bosh në Komitete/Borde, dhe fron qytetarët të aplikojnë për plotësimine tyre. 

13. Çdo Komitet/Bord i miratuar nga Këshilli ka ndërfaqen e vete në faqen zyrtare të internetit të 

Bashkisë. Mbledhjet  eKomitetit/Bordit janë të hapura për publikun. Njoftimi për mbledhjen 

dhe rendi i punëve bëhet publik në ndërfaqen e internetit të Komitetit/Bordit. Në mbledhjen e 

Komitetit/ Borditmerr pjesë sëpaku një antar i Këshillit i cili/a është anëtar i Komisionit të 

Përhershëm që mbulon fushën e aktivitetit të Komitetit/ Bordit. 

14. Anëtarët e Komiteteve/Bordeve Këshilluese do të shërbejnë me apo pa shpërblim/kompensim, 

sipas vendimit të Këshillit. Anëtarët do të paguhen për shpenzimet e autorizuara të udhëtimit, 

që lidhen me shërbimin si anëtar i Komitetetit/Bordit, të cilat autorizohen nga Kryetari i 

Këshillit apo me rezolutë të Këshillit Bashkiak, dhe në çdo rast anëtari duhet të kërkojnë 

autorizim paraprak për çdo shpenzim të propozuar. 

15. Shkarkimi i anëtarëve të Komitetit/Bordit bëhen nga Këshilli. Propozimin për shkarkimin për 

anëtarët e bën kryetari i Komitetit, ndërsa propozimi për shkarkimin e kryetarit të Komitetit e 

bën Kryetari i Këshillit, çdo kryetari Grupit Politik të Këshilltarëve apo 1/3 të anëtarëve të 

Komitetit, këta të fundit propozimin ia dërgojnë Kryetarit të Këshillit. Shkarkimi miratohet me 

shumicën e vota të Këshilltarëve të pranishëm në Mbledhjen e Këshillit. 

16. Tre mungesa të njëpasnjëshme në mbledhjet e Komitetit/Bordit, duke përjashtuar sëmundjen 

ose udhëtimin e kërkuara nga vetë Këshilli apo Komitetit Bordi, do të konsiderohen dorëheqje 

e anëtarit, nëse para mungesës së tretë, anëtari nuk ka kërkuar, dhe i është dhënë, leje nga 

Kryetari i Komitetit/Bordit për mungesën.  

17. Një anëtar i Komitetit/Bordit mund të largohen si anëtarë të Komitetit/Bordit, para përfundimit 

të mandatit, kur jep dorëheqjen apo kur largohet me shumicën e votave të Këshillit Bashkiak. 

18. Të gjithë anëtarët e Komiteteve/Bordeve duhet të jenë të vetëdijshëm për nevojën për të 

shmangur konfliktin e interesit gjatë ushtrimit të detyrës si anëtar i Komitetit/Bordit. Asnjë 

individ nuk duhet të përdorë pozicionin eanëtarit të Komitetit/ Bordit për të fituar një avantazh 

apo përfitim personal. 

19. Pozicioni, rekomandimi ose kërkesa e Komitetit/Bordit për ndonjë veprim të Këshillit duhet të 

jetë në formën e një rezolute, mocioni, ose komunikim tjetër në formë të shkruar, duke 

parashtruar arsyet, faktet, politikat dhe/ose gjetjet e Komitetit/Bordit që mbështesin 

komunikimin drejtuar Këshillit. 

20. Komunikimet e Komitetit/Bordit me Këshillin Bashkiak pranohen nga Kryetari/Kryesuesi i 

Mbledhjes, i cili do deklaron: "Komunikimi i Komitetit.. Bordit u mbajt shënim në  proces-
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verbalin e mbledhjes". Nëse ndonjë anëtar i Këshilli kërkon që Këshilli i duhet përgjigjur 

zyrtarisht komunikimit të Komitetit/Bordit, Kryetari/Kryesuesi i Mbledhjes e propozon 

shqyrtimin ekësaj çështje në rendin e ditës, si pikë shtesë në atë Mbledhje,  apo shqyrtimin e saj 

në Mbledhjen e radhës. 

21. Komunikimet e Komitetit/Bordit nuk mund të bëhen para publikut apo para  agjencive të tjera 

qeveritare apo jo qeveritare. 

22. Këshilli bën një rishikim dhe vlerësim çdo dy vjet për Komitetin/Bordin për të gjykuar nëse  

Komiteti/Bordi po funksionon sipas kërkesave të vendimit të Këshillit. 

 

 

Shënim: Për të mësuar më shumë rreth Komiteteve dhe Bordeve, mund të lexoni te rregullorja e 

Strukturave Komunitare, Rregullorja e Përgjitshme dhe në ligjin 139/2015 për vetëqeverisjen 

vendore të cilat gjenden në faqen web të Këshillit, në rubrikën Legjislacioni dhe Rregulloret e KB. 

 


