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VKB të mbledhjes datë 22.01.2018 

 

 

Vendim nr .  1  .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                             Janar 2018. 

Vendim nr .  2  .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

               familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Dhjetor 2017. 

Vendim nr .  3  .  Miratimin e Dhënies së ndihmës ekonomike për Personat me Aftësi të 

                             Kufizuar dhe Invalidët e Punës për periudhën 1-31 Janar 2018. 

Vendim nr .  4  .  Për miratimin e listës së studentëve në Institucionet e Arsimit të Lartë 

                            Publik, që përfitojnë Bursë Shteti për vitin shkollor 2017-2018. 

Vendim nr .  5  .  Për miratim dhënie Burse Bashkie studentëve që vazhdojnë studimet në  

                            Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin shkollor 2017-2018, si dhe student 

                            të cilët kanë përfunduar vitin e parë me mesatare notën mbi 8 (tetë). 

Vendim nr .  6  .  Për miratimin e listës së nxënësve në Institucionet e Arsimore Publike, që 

                            përfitojnë Bursë Shteti për vitin shkollor 2017-2018. 

Vendim nr .  7  .  Miratimin e ndryshimeve të disa treguesve të Buxhetit të vitit 2018. 

Vendim nr .  8  .  Kalimin e zërave të Buxhetit për Sportin në zërin e shpenzimeve operative 

                            transferta të brendëshme korrente. 

Vendim nr .  9  . Për miratimin e Listës së familjeve që përfitojnë banesë Sociale në kushte  

                            specifike si dhe nivelin e qerasë. 

 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.02.2018 

 

 

Vendim nr . 10 .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-28 

                             Shkurt 2018. 

Vendim nr . 11 .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

            familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Janar 2018. 

Vendim nr . 12 .  Miratimin e Dhënies së ndihmës ekonomike për Personat me Aftësi të 

                             Kufizuar dhe Invalidët e Punës për periudhën 1-28 Shkurt 2018. 

Vendim nr . 13 .  Për deklarimin e mbarimit të mandatit para kohe të anëtarit të Këshillit  

                            Bashkiak znj. Alma Memolla. 
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