
 

Procesverbal 

 

Konsultim publik : Njësia Administrative Dardhas 

 

Data :  17/10/2022  Ora : 10:00  Vendi: Oborri Shkollës,fshati  Beragozhd 

Numri i pjesëmarrësve : Gjithësej 28 persona të pranishëm  4 gra dhe 24 burra). 

 

Titulli i Projekt-aktit që konsultohet : Paketa Fiskale dhe Buxheti 2023 

 

Pjesëmarrës :  Ilir Xhakolli (Kryetar I Bashkise) 

Paskalino Ziko ( Nenkryetar Bashkie, Drejtor I Urbanistikes) 

Irsa Karapanca( Drejtore Financës) 

Enjela Karafili ( Drejtore, Drejtoria e Tatim Taksave) 

Erion Shkullaku (Këshilltar, Bashkia pogradec) 

Jona Bojko ( Sekretare Këshilli) 

Matilda Tollaku ( Sekretaria e Këshillit) 

 Takimi drejtohet nga Kryetari i i cili bëri një prezantim të shkurtër në lidhje me : 

 Sistemin e Ndricimit që po adaptohet në të gjitha fshatrat e Bashkisë Pogradec 

 Sistemin e Furnizimit me ujë të pijshëm të gjitha fshatrave  

 Sistemin e Kanalizimeve 

Pjesëmarrësit që morrën fjalën shprehën problematikat që ata kanë në fshatin ku jetojnë. 

Berti Fraholli:Ju falenderoj per rikontruksionin qe I keni bërë shtëpisë sime por një pjesë ka ngelur 

akoma pa perfunduar. 

Erton Mucka (Adm Nj A Dardhas): Ujesjellsi ka shkaktuar dëmtime në rruget dhe gjithmone mbas 

rreshjeve krijohen një numër I konsiderueshëm gropash. 



I.Xhakolli:Në fshatin Osnat  kemi filluar të mirëmbajmë rrgët që të kenë mundësi të futen makinat, 

Përsa I përket ndricimi do të vendoset ashtu sic është parashikuar nga kryetari I Njësisë. 

Bardhi Shkullaku:Kërkesat dhe ankesat për pyjet  janë të mëdha  por nuk ka specialist. 

Aurel Gjona ;Në fshatin Prenisht rruga ka nevojë per mbushje sepse  ka shume gropa. 

Bardhi Shkullaku: Fshati Stropcke ka nevojë për  10 fadroma me zhavor per sistemimin e rrugëve. 

I.Xhakolli: Do bëëjmë njer ujrat e zeza me pas te vijijme me sistemimin e rrugëve. 

Aurel Gjona: Në fshatin Prenisht qëndër mjekësore nuk ka. 

Vasfi Shkullaku; Kemi problem me rrugët e arave në Stropcke 

Bardhi Shkullaku: Në fshatin Stropckë,në varezat  është një sipërfaqe toke që duam të marrim me qera 

për përdorim parking. 

Ajeti: Të vendosen disa kosha më shumë në fshatra 

E.Shkullaku: Në stropckë është 1 plakë e vetmuar e cila mban 7 qen në shtëpi dhe femijët nuk dalin dot 

në lagje. 

 

Mbajtësi i procesverbalit                

   Jona Bojko    

 


