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VKB  të mbledhjes datë 26.01.2016 

 

 

Vendim nr. 1 . Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Janar 2016. 

Vendim nr. 2 . Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Janar 2016.  

Vendim nr. 3 . Miratim “Për sistemimin e Taksave dhe Tarifave vendore. Administrimin   

                         e tyre në qytetin e Rrogozhinës dhe penalitetet për kundërvajtjet  

                         administrative për vitin 2016” . 

Vendim nr. 4 . Miratim i Buxhetit të Bashkisë Rrogozhinë për vitin 2016. 

Vendim nr. 5 . Miratim i numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë  

                         Rrogozhinë. 

Vendim nr. 6 . Miratim “Për përcaktimin e kritereve dhe dokumentacionit për  

                         përfitimin e Ndihmës Ekonomike nga Bashkia Rrogozhinë” . 

Vendim nr. 7 . Miratimin e proçedurës për privatizim të banesës së shtetasit, Maliq  

                         Tosku. 

Vendim nr. 8 . Miratim i partneritetit publik- privat në ndërtimin e një objekti dhomë 

                         frigoriferike. 

Vendim nr. 9 . Miratimin e dhënies së hapësirës publike në zonën e bregdetit në 

                         përdorim për ndërtimin e njësive të shërbimit. 

Vendim nr.10. Miratimin e kërkesës së Organizatës së Veteranëve të LANÇL . 

 

 

VKB  të mbledhjes datë 19.02.2016 

 
 

Vendim nr.11. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-29 Shkurt 2016. 

Vendim nr.12. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-29 Shkurt 2016.  

Vendim nr.13. Miratim “Për sistemimin e Taksave dhe Tarifave vendore. Administrimin   

                         e tyre në qytetin e Rrogozhinës dhe penalitetet për kundërvajtjet  

                         administrative për vitin 2016” . 

Vendim nr.14. Miratimin e dhënies së autorizimeve dhe lejeve për përdorimin e hapësirës  

                        publike në zonën e bregdetit në plazhin e Spillesë. 

Vendim nr.15. Miratimin e kërkesës për shqyrtimin e konformitetit të proçedurës së  

                         hartimit dhe miratimit të Planit të Detajuar Vendor për nënnjësinë  

                         strukturore E1/1. 

 

 

VKB  të mbledhjes datë 18.03.2016 

 

 



Vendim nr.16. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Mars 2016. 

Vendim nr.17. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Mars 2016.  

Vendim nr.18. Miratim i Planit të Veprimit për pyjet dhe kullotat Bashkiake viti 2016. 

 

 

VKB  të mbledhjes datë 20.04.2016 

 

 

Vendim nr.19. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-30 Prill 2016. 

Vendim nr.20. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-30 Prill 2016.  

Vendim nr.21. Miratim, dhënien e ndihmës së menjëhershme ekonomike për familjet në  

                          nevojë. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.05.2016 

 

 

Vendim nr.22. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Maj 2016. 

Vendim nr.23. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Maj 2016.  

Vendim nr.24. Miratim i sistemimit të aksioneve të Ujësjellës - Kanalizimeve sh.a 

                         Rrogozhinë dhe dhënie autorizimi për përfaqsim të Kryetarit të Bashkisë në 

                         mbledhjen e Aksionarëve të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime sh.a Rrogozhinë. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.06.2016 

 

 

Vendim nr.25. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-30 Qershor 2016. 

Vendim nr.26. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-30 Qershor 2016.  

Vendim nr.27. Miratim mbi dhënien e ndihmës së menjëhërshme ekonomike për familjet në  

                         nevojë. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.07.2016 

 

 

Vendim nr.28. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Korrik 2016. 



Vendim nr.29. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Korrik 2016.  

Vendim nr.30. Miratim i propozimit për shtimin e punonjësve me kontratë me kohë të 

                         pjesshme deri në fund të sezonit turistik 2016. 

Vendim nr.31. Miratim i propozimit për miratimin e proçedurës për privatizimin të banesës 

                         së shtetasit Myrteza Kaja. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 23.08.2016 

 

 

Vendim nr.32. Miratim i zëvendësimit të anëtares së këshillit znj. Zaide Dedej me znj.  

                         Entela Petrit Balliu, kandidate e listës shumëemërore të subjektit politik LSI. 

Vendim nr.33. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Gusht 2016. 

Vendim nr.34. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Gusht 2016.  

Vendim nr.35. Miratim i shtesës së listës së inventarit të pasurive të paluajtshme të 

                         Bashkisë Rrogozhinë. 

Vendim nr.36. Miratim i ndërhyrjes emergjente për pastrimin dhe evadimin e mbetjeve në  

                         Uzinën e Vaj – Sapunit. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 21.09.2016 

 

 

Vendim nr.37. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-30 Shtator 2016. 

Vendim nr.38. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-30 Shtator 2016.  

Vendim nr.39. Për shtimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve në strukturën 

                         organizative të Bashkisë Rrogozhinë, me 1 (një) punonjës duke e çuar  

                          numrin nga 210 në 211 punonjës. 

Vendim nr.40. Për marrëveshjen e Binjakëzimit ndërmjet Bashkisë Rrogozhinë dhe  

                         Komunave Italiane Piana D.Albanesi, Custonaci, Alcamo dhe Castellmare 

                         del Golfo. 

 

 

VKB  të mbledhjes datë 21.10.2016 

 

 

Vendim nr.41. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Tetor 2016. 

Vendim nr.42. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Tetor 2016.  

Vendim nr.43. Për  ndërhyrjen emergjente për pastrimin dhe evadimin e mbetjeve në 



                         uzinën e Vaj-Sapunit . 

Vendim nr.44. Miratimin e shumës prej 165 000 (njëqindegjashtëdhjetëepesëmijë) lekë 

                          për blerje çanta dhe materiale shkollore nxënësve Romë dhe Egjiptianë në 

                          Bashkinë Rrogozhinë. 

Vendim nr.45. Miratimin e shumës prej 1 449 000 (njëmilionekatërqindedyzetenëntëmijë) 

                         lekë për transportin e nxënësve në Bashkinë Rrogozhinë si shtesë fondi  

                         nga ai i mëparshmi për periudhën Shtator – Dhjetor. 

Vendim nr.46. Dhënien e ndihmës së menjëhershme ekonomike për familjet në nevojë. 

Vendim nr.47. Miratimin e proçedurës për privatizimin të banesës së shtetasit Sami 

                         Memolla. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 21.11.2016 

 

 

Vendim nr.48. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-30 Nëntor 2016. 

Vendim nr.49. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-30 Nëntor 2016.  

Vendim nr.50. Dhënien e ndihmës së menjëhershme ekonomike për familjet në nevojë. 

Vendim nr.51. Për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë banesë sociale në kushte 

                         specifike si dhe nivelin e qerasë. 

 

 

 

VKB të mbledhjes datë 21.12.2016 

 

 

 

Vendim nr.52. Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Dhjetor 2016. 

Vendim nr.53. Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Dhjetor 2016 


