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Performanca e Buxhetit 2018

NË KËTË RAPORT
Periudha raportimit:

Janar - Dhjetor 2018

Statusi raportit:

Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për
bashkinë Kurbin gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin
Bashkiak

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet
kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018
Ky raport është përgatitur nga Bashkia Kurbin me asistencën e Projektit “Bashki të Forta”. Për më
shumë informacion kontaktoni Rake Kola në adresën rakekola21@gmail.com
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHMË
Popullsia: Censusi (2011)

46.291 banorë

Rregjistri Civil 72.987 banorë
Sipërfaqja: 269.03 km2
Dendësia: Censusi (2011) 172 banorë/km2
Rregjistri Civil 271 banorë/km2

Nëndarjet Administrative: 4
(1) Laçi (2) Mamurras (3) Milot (4) Fushë-Kuqja

EKZEKUTIVI Numr i i për gjithshëm i zgjedhësve të r egjistr uar në Bashkinë Kur bin për zgjedhjet vendor e të
vitit 2015 ishte 54.589 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 26.18%. Këshilli bashkiak
përbëhet nga 31 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI.
Kryetari i Bashkisë është Z.Artur Bardhi. departamentet e Bashkisë përfshijnë: finance dhe buxhet; tatim taksa vendore; integrimin europian dhe ndihma e huaj; planifikim, kontroll dhe zhvillim territori; bujqësia dhe ushqimi; shërbimet sociale; informim dhe marrëdhënie me komunitetin;
EKONOMIA Bashkia e r e Kur bin shtr ihet në një zonë bujqësor e dhe pjesër isht malor e në Shqipër inë
qendrore dhe ka një vijë bregdetare, që shtrihet në rezervatin natyror Patok-Fushë Kuqe. Kurbini gjendet përgjatë
aksit rrugor dhe hekurudhor veri-jug, gjë që ka sjellë edhe zhvillimin e shërbimeve të transportit. Qyteti i Laçit, i cili
ka një të tretën e popullsisë së bashkisë së re, është një zonë ish-industriale dhe është krijuar si qytet përreth fabrikave të Superfosfatit dhe të pasurimit të bakrit, që të dyja të mbyllura shumë kohë më parë. Fasoni ka zëvendësuar
këto fabrika si burimi kryesor i punësimit në qytet.
Pjesa tjetër e bashkisë është zonë bujqësore, ndërsa me rëndësi konsiderohet Laguna e Patokut, e cila është zhvilluar
si zonë peshkimi dhe qendër e turizmit ditor.
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SITUATA FINANCIARË






Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej
të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e
bashkisë.
Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer
shpenzime buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura.
Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në
nivelin e të burimeve financiare.
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BUXHËTI 2018

Shërbimet kryesore të ofruara nga
Bashkia
Burimet e financimit planifikimi
2018

 Planifikim,menaxh
im dhe
administrim
 Zgjedhjet

 Transferta e pakushtëzuar;

 Gjendja Civile

 Transferta specifike;

 Mbrojtja nga
zjarri dhe
shpëtimi

 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat;
 Të ardhura të trashëguara nga viti

 Emërgjencat
Civile

2017

 Transfertat e kushtëzuara;

 Mbështetja për
zhvillimin
ekonomik

Buxheti për vitin 2018

 Menaxhimi
infrastrukturës
ujitjes e kullimit

= 1.094.058 mijë lekë

 Administrimi i
pyjeve dhe
kullotave

 Shërbimet
publike vendore

 Furnizimi me ujë
kanalizimet
 Sport dhe
argëtim
 Trashëgimia
kulturore,evente
artistike etj.
 Arsimi
parashkollor dhe
arsimi bazë
 Arsimi i mesëm i
përgjithshëm
 Kujdesi social për
PAK+NDIHME
 Kujdesi social për
familjet dhe
fëmijët

 Rrjeti rrugor
rural
 Industri te tjera

Buxheti i realizuar për vitin 2018
= 987.449 mijë lekë
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TË ARDHURAT 2018

Burimi: FPT 2019-2021, Bashkia Kurbin

Burimi: FPT 2019-2021, Bashkia Kurbin
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SHPËNZIMËT

Bashkia Kurbin i kushton
vëmendje gjithnjë e më shumë
në rritje shërbimeve sociale
dhe infrastrukturës.
Programet buxhetore më të
financuara gjatë vitit 2018, që
përbëjnë 80% të buxhetit
janë:
A. Kujdesi Social
B. Planifikim, Menaxhim dhe
Administrim
C. Arsimin (parashkollor dhe atë
parauniversitar)
D. Shërbime Publike Vendore

Programi me realizimin më të lartë është Përkujdesi Social me 100% të planifikimit, ndërsa
Programi “Administrimi I pyjeve” ka ekzekutimin me te vogël me 47% të planifikimit
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SHPËNZIMËT

Në grafik paraqitet realizimi I shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik
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TRËGUËSIT Ë PËRFORMANCËS
Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore

Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve
buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së
transparencës së vendimarrjes bashkiake.
Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe
pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me
publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët.
Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar
komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare,
por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më
poshtë, tregues performance sipas programeve.
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PROGRAMI
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Realizimi i shpenzimeve :

Objektivi i programit

78% e vlerës së

Përmirësimi i Burimeve
Njerëzore të Bashkisë

parashikuar ( 183.554
mijë lekë, 19% e bxheti)

TREGUES PERFORMANCE:
 TP 1. Rritja e
qëndrueshmërisë së
administratës civile


TP2. Përmirësimi i punës
së stafit të bashkisë
TP3. Rritja e
kapaciteteve / burimeve
njerëzore të bashkisë
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PROGRAMI
Menaxhimi mbetjeve bashkiake

Objektiva: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të
mbetjeve urbane

Realizimi i shpenzimeve : 96%
e vlerës së parashikuar (51.640
mijë lekë, 4% e buxhetit)

Tregues Performance

TP1. % e popullatës e mbuluar me
shërbim
TP 2. % e sipërfaqes së territorit e
mbuluar me shërbim
TP 3. % kostos së shërbimit e
mbuluar nga tarifa

10

Publication Date

PROGRAMI
Rrjeti Rrugor Rural
Objektiva: lëvizshmëri vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme
rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të
rrugëve dhe për transportin publik

Tregues Performance

Realizimi i shpenzimeve : 88%
TP1. M2 rrugë e trotuare të mirëmbajtura
gjatë vitit

e vlerës së parashikuar (15.283
mijë lekë, 2% e buxhetit)

TP2. M2 rrugë rehabili-tuara në vit në /
me M2 në total (rritja vjetore në %)

TP3. Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë
(kosto operative dhe mirëmbajtje)
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PROGRAMI
Shërbime publike vendore
Objektiva: Bashkia mbështet zgjerimin dhe
përmirësimin e shërbimeve publike

Shërbimet publike që financohen
nga ky program janë sipërfaqet e
gjelbëra dhe hapësirat rikrijuese,
trotuaret dhe menaxhimi i
varrezave publike.

Tregues Performance
TP 1. Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar
kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)
TP 2. Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit
të pemëve për të cilat kujdeset / fondi
pemëve të bashkisë (në %)
TP 3. Total km linear trotuar kundrejt vitit
të kaluar (ndryshimi ne
%)
TP 4. Rritja e
efiçiencës buxhetore në
ofrimin e shërbimit të
gjelbërimit (Lekë të

Realizimi i shpenzimeve : 97%
e vlerës së parashikuar (67.235
mijë lekë, 7% e buxhetit)
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PROGRAMI
Kultura
Objektiva
Krijimi i një jete të pasur kulturore dhe sociale

Tregues Performance

Realizimi i shpenzimeve : 90%
e vlerës së parashikuar, 7.897
mijë lekë, 1% e buxhetit

TP 1. Organizimin e aktiviteteve kulturore
dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal
si dhe administrimin e objekteve që lidhen me
ushtrimin e këtyre funksioneve (në % kundrejt
planit)
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PROGRAMI
Arsimi Parashkollor, Bazë dhe Parauniversitar
Objektiva
Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit
parashkollor

Tregues Performance

Realizimi i shpenzimeve : 82%
e vlerës së parashikuar,
156.738 mijë lekë, 16% e
buxhetit

TP 1. Rritja e eficiencës së fondeve buxhetore (në %
kundrejt planit)
TP 2. Përmirësimi i ngrohjes së godinave të arsimimit
(në % kundrejt planit)
TP 3. Ofrimi i një ushqimi cilësor (në % kundrejt
planit)

14

Publication Date

PROGRAMI
Uji i Pijshëm dhe Kanalizimet
Objektiva
Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm
Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe
bardha) / shërbimeve sanitare
Tregues Performance
Realizimi i shpenzimeve : 89%
e vlerës së parashikuar,
12.052 mijë lekë, 1% e
buxhetit

TP1.

Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të
pijshëm dhe kanalizime në %

TP2.

Norma e arkëtimit të tarifave në %

TP3. Norma e mbulimit të kostove të shërbimit nga
të ardhurat e realizuara nga tarifa e shërbimit në %
TP4.
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PROGRAMI
Sport dhe Argëtim
Objektiva
Nxitja, zhvillimi dhe përhapja e kulturës sportive në
komunitetin
Tregues Performance
Realizimi i shpenzimeve : 96%
e vlerës së parashikuar,
23.070 mijë lekë, 2% e
buxhetit

TP 1. Ngritja e Qendrës Multifunksionale
Sportivo-Kulturore (në % kundrejt planit)
TP 2. Shtimi i aktiviteteve atraktive sportive (në
% kundrejt vlerës së projektit)
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PROGRAMI
Ujitja Dhe Kullimi
Objektiva
Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Tregues Performance
Realizimi i shpenzimeve : 96%

TP 1. Vënia në funksion e veprave ujitëse dhe
vaditëse (në % kundrejt planit)

e vlerës së parashikuar,
23.070 mijë lekë, 2% e
buxhetit
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