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KËSHILLI BASHKIAK KUÇOVË 

 

PROGRAMI I TRANSPARENCËS SË KËSHILLIT BASHKIAK KUÇOVË 

 

Programi i Transparencës 

1. Këshilli Bashkiak harton dhe miraton programin e transparencës në referencë të modelit të 

përgatitur nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

2. Këshilli bën transparent për bashkësinë, minimalisht, përveç dokumenteve që janë cituar në 

nenin 8 më sipër, edhe: 

a) Përbërjen dhe strukturën e Këshillit (anëtarët, Kryetarin e Këshillit, Sekretarin e Këshillit, 

Komisionet e Këshillit, grupet e këshilltarëve), CV-të, fotot dhe kontaktet e Këshilltarëve. 

b) Rregulloren e Këshillit Bashkiak. 

c) Detyrat dhe kompetencat e Këshillit, të Komisioneve dhe Sekretariti të Këshillit. 

d) Aktet, rezolutat dhe deklaratat e miratuara, përvec atyre që nuk lejohen me ligj, vendimet, 

urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ. 

e) çdo dokumenti politikash, plan shërbimesh apo rregullore shërbimesh. 

f) Planin vjetor të punës. 

g) Kodin e Sjelljes. 

h) Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve të Këshillit për vitin financiar në vijim 

dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhet të Këshillit. 

i) Informacion për procedurat që publiku duhet të ndjekë për të bërë një kërkesë për 

informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim pranë 

Këshillit Bashkiak,  si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës. 

j) Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet 

ose mosveprimet e Këshillit Bashkiak. 

k) Çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin 

mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër Këshillin Bashkiak në hartimin e 

akteve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të Këshillit Bashkiak; 

l) Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi Këshillin Bashkiak, përfshirë 

planet e punës, raportet e auditimit, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të 

performancës së Këshillit Bashkiak. 

m) Raportin vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes. 
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n) Përbërjen dhe strukturën, detyrat dhe kompetencat e Komiteteve dhe Bordeve të ngritura 

nga Këshilli. 

o) Procesverbalet e mbledhjeve, raportet dhe vendimet e Komiteteve dhe Bordeve, të cilët 

janë themeluar nga Këshilli. 

p) Dokumente të tjera që kërkohen sipas Ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. 

3. Programi i Transparencës së Këshillit hartohet nga Kryesia e Këshillit në bashkëpunim me 

Sekretarin e Këshillit dhe miratohet nga Këshilli Bashkiak. Rishikimi i programit të 

transparencës së Këshillit bëhet një herë në vit, dhe ndryshimet propozohen nga Kryetari apo 

cdo grup Këshilltarësh. 

 

Raporti i Transparencës për Procesin e Vendimmarrjes 

1. Këshilli Bashkiak harton dhe publikon raportin vjetor për transparencën për procesin e 

vendimmarrjes, ku përfshihet informacion për: 

a) numrin e akteve të miratuara nga Këshilli Bashkiak gjatë vitit referues. 

b) numrin e përgjithshëm të rekomandimeve të marra nga palët e interesuara për projektaktet e 

bëra publike. 

c) numrin e rekomandimeve e të komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të 

vendimmarrjes. 

d) numrin e takimeve publike të organizuara. 

2. Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes publikohet në portalin e regjistrit 

elektronik të projektakteve si dhe i dërgohet me email apo me postë personave që kanë bëre kërkesë 

pranë Këshillit për marrjen e  raportit. 

 

Transparenca e Mbledhjeve të Këshillit 

1. Mbledhjet e hapura të Këshillit transmetohen direkt në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë si 

dhe në sëpaku në një nga mediat audiovizive vendore me transmetim në të gjithë territorin e 

Bashkisë. 

2. Këshilli krijon mundësinë që mbledhjet e hapura dhe dëgjesat publike të Komisioneve të 

Përhershëm të transmetohen direkt në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.  

3. Këshilli u mundëson qytetarëve qasje në arkivin e videove të Mbledhjeve të Këshillit dhe 

Komisioneve të Përhershëm nga faqja e internetit zyrtare e Bashkisë.  
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4. Cdo pjesëmarrës në Mbledhjen e Këshillit lejohet të rregjistrojë Mbledhjen, përsa kohë nuk 

pengon zhvillimin normal të Mbledhjes. 

 

Shënim: më shumë informacione rreth Transparencës së Këshillit e gjeni në rregulloren 

“Marëdhëniet e Këshillit me median dhe Publikun” e cila gjendet në Rubrikën Legjislacioni dhe 

Rregulloret e Këshillit. 
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