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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

K R Y E T A R I 

 Nr. 497/7 Prot.         Tiranë, më 29/09/2017 

 

 

V E N D I M 

Nr.132, Datë 29/09/2017 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË BASHKINË DELVINË DHE ISH-KOMUNA 

VËRGO "MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË DHE LIGJSHMËRISË 

FINANCIARE” 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projektvendimin e paraqitur nga 

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, 

shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e 

auditimit nga Drejtori dhe Kryeaudituesi i Departamentit të mësipërm, Drejtori i 

Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit dhe Etikës si dhe 

Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,  

V E N D O S A: 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin e përputhshmërisë dhe 

ligjshmërisë financiare” të ushtruar në Bashkinë Delvinë dhe ish-Komuna Vërgo, aktualisht 

njësi administrative, sipas programit të auditimit nr. 497/1, datë 16.05.2017 për periudhën 

01.01.2012 deri më 31.12.2016. 

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon: 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Delvinë, mungojnë programet e plota financiare 

afatmesme (PBA), në kundërshtim me UMF nr. 20/1, datë 26.02.2011, nr. 7/1, datë 

29.02.2012 dhe nr. 9/1 datë 25.02.2013 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”. Programet 

buxhetore vjetore janë paraqitur për miratim në Këshillin Bashkiak duke përshkruar thjesht të 

dhënat tabelore, pa kryer një analizë të hollësishme për aftësinë paguese të shoqërisë, me një 

planifikim të pastudiuar dhe të fryrë, pa bazë reale të ardhurave dhe shpenzimeve, duke e 
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kthyer buxhetin e vitit koherent në buxhet inkoherent, që pjesën më të madhe financon 

borxhet e trashëguara të viteve të mëparshme.  

Gjithashtu mungojnë raportet periodike të monitorimit të buxhetit të paraqitura pranë Këshillit 

Bashkiak si dhe analiza faktoriale e treguesve të realizimit të ardhurave dhe shpenzimeve 

UMF nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar. 

Nga auditimi rezulton se shpenzimet për Bashkinë Delvinë shpenzimet paraqiten 

respektivisht: 

Për vitin 2012- 90,473 mijë lekë, vitin 2013- 127,111 mijë lekë, vitin 2014 -74,902 mijë leke 

dhe vitin 2016 në shumën 198,406 leke. 

Ish-Komunën Vergo: Për vitin 2012- 9578 mijë lekë, vitin 2013- 12,531 mijë lekë, vitin 

2014 -6,926 mijë leke (Trajtuar më hollësisht në faqet 17-18 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

1.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masa për ngritjen e grupit të punës për hartimin 

e programit të zhvillimit ekonomik afatmesëm dhe atij vjetor të mirë studiuar, hartimin dhe 

planifikimin e treguesve, të bazuar mbi hartimin më parë të planit strategjik të zhvillimit, ku të 

jenë përcaktuar objektiva të qarta, fushat prioritare, projektet, të detajuara në programe mujore 

si dhe të ndjekë e të monitorojë realizimin e tij, duke bërë analizën faktoriale dhe 

rekomandimin e masave për përmirësimin e gjendjes. 

Në vazhdimësi 

2. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se është kryer vlerësimin mbi rezultatet në 

punë të nëpunësve civil sipas procedurave të vlerësimit të përcaktuara në VKM nr. 109, datë 

26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të Nëpunësve Civil” i ndryshuar, për vitet 

2014, 2015 dhe vitin 2016, por konstatohet se vlerësimi i nëpunësit nga zyrtari raportues nuk 

është bërë sipas objektivave të përcaktuara në fillim viti për çdo punonjës, pozicion pune si 

dhe përshkrim të përgjithshëm të punës dhe kërkesat e përgjithshme për çdo kategori, klasë 

sipas legjislacionit sipas përcaktimit të pikës b, të VKM nr. 142, date 12.03.2014 “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore 

dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqet 18-40 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

2.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masat për përcaktimi e objektivave në punë për 

çdo punonjësi dhe vend pune si dhe përshkrimit e përgjithshme të punës dhe kërkesat e 

përgjithshme për çdo kategori, klasë sipas legjislacionit sipas përcaktimit të germës b, të 

VKM nr. 142, date 12.03.2014, që në fillim viti, duke i bërë me dije gjithë punonjësit, në 

mënyrë që të shërbejnë për vlerësimin real të punës së realizuar nga nëpunësit. 

Në vazhdimësi 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Bashkinë Delvinë rezultoi se: 

a.nuk është implementuar plotësisht ligji nr. 10296, datë 08.07.2011 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, pasi: nuk kishin dalë aktet administrative për caktimin e Nëpunësit 

Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues, nuk ishin hartuar dhe miratuar sistemet e menaxhimit të 

informacionit, si edhe nuk janë ndjekur dhe nuk ka raportime tek titullari i njësisë publike, për 

statusin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, për riskun e mashtrimit e të parregullsive dhe 

të çdo mangësie serioze që pengon realizimin e objektivave të njësisë vendore 

b. Këshilli i Bashkisë Delvinë deri me sot e ka organizuar dhe kryer veprimtarinë e tij në bazë 

të rregullores së brendshme të miratuar para vitit 2015, në këto kushte në këtë rregullore nuk 
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janë përfshirë ndryshimet e ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” 

dhe kompetencat territoriale (Trajtuar më hollësisht në faqet 18-40 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).  

c. Bashkia Delvinë bazuar në VKM nr. 212, datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve për 

ngritjen e njësive të auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” nuk ka krijuar strukturë 

auditimi të brendshëm, pasi nuk ka pasur ndërmarrje në vartësi dhe auditimin e aktivitetit e ka 

kryer Njësia e Audititi të Brendshëm e Prefekturës Vlorë (Trajtuar më hollësisht në faqet 18-

40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

d. Nga auditimi konstatohet se mbi zbatimin e planeve të punës nuk ka gjurmë shkresore mbi 

zbatimin e tyre, duke lënë hapësirë për përmbushjen jo të plotë të detyrës funksionale të IMT-

së dhe konstatimeve të veprimeve në papërputhshmëri me ligjin nr. 9780, 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar dhe VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

3.1 Rekomandim: 

a. Bashkia Delvinë të marrë masa për ngritjen dhe miratimin e një sistemi për komunikimin 

dhe përcjelljen e informacionit, ndërmjet sektorëve dhe eprorëve, si pjesë e llogaridhënies, 

bashkëpunimit dhe kontrollit të brendshëm, duke vendosur një sistem efikas të kontrollit të 

brendshëm në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 08.7.2010. 

b. Këshilli Bashkiak Delvinë të marrë masa për azhornimin e Rregullores së Brendshme të 

K.B në përmbushje të detyrimeve të nenit 9, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”. 

c. Bashkia Delvinë të marrë masa për organizimin shërbimit të auditimit të brendshëm në 

përputhje me ligjin nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditin e brendshëm publik” neni 10 

“Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm” dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik”.  

d. Bashkia Delvinë dhe IMTV të marrin masa dhe të dokumentojnë veprimtarinë funksionale 

në zbatim të planeve të punës ditore, mujore dhe vjetore duke lënë gjurmë me anë të akteve 

administrative, në zbatim të ligjit nr. 9780, 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i 

ndryshuar dhe VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të 

territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar.  

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Dosjet teknike të investimeve të cilat u audituan rezultuan me 

mangësi në dokumentacion, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin nr. 1, datë 

16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr .3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave 

“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 4, paragrafi 4 (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 67-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

4.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë, nëpërmjet Zyrës së Planifikimit të Territorit, të marrë 

masa për plotësimin e dokumentacionit të dosjeve teknike të investimeve gjatë procesit të 

zbatimit të kontratave deri në dorëzimin e objektit. 

Në vazhdimësi 

5. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2012 deri 2016 për taksat e papaguara nga bizneset, taksa e 

tokës, taksat e popullatës, etj, respektivisht për Bashkinë Delvinë dhe ish-komuna Vërgo 

aktualisht Njësi Administrative në përbërje të Bashkisë Delvinë, nuk ishin ndjekur procedurat 
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e nevojshme ligjore për arkëtimin e taksave, bazuar në nenet 90, 91 dhe 114 të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, duke 

krijuar një të ardhur të munguar për buxhetin e Bashkisë Delvinë në vlerën 20,285,000 lekë, 

si pasojë e mos arkëtimit të vlerës së taksave dhe tarifave të tjera vendore (sipas Anekseve nga 

numri 1 deri 6 bashkëlidhur)  

5.1 Rekomandim: Nga Zyra e taksave të Bashkia Delvinë të merren masa për regjistrimin në 

kontabilitet si debitorë, të krijohet regjistri elektronik të merren masa për arkëtimin e vlerës 

prej 20,2285,001 lekë, duke bërë njoftim vlerësimet tatimore, bazuar në nenin 70 pika 3 të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH”, i ndryshuar dhe konkretisht: 

- Debitorë për taksën e ndërtesës në vlerën…………….1,693,000 lekë 

- Debitorë për taksën e pastrimit në vlerën…………… 2,835,000 lekë 

- Debitorë për taksën e ndriçimit në vlerën ……………1,528,000 lekë 

- Debitorë për taksën e tokës bujqësore në vlerën …….8,665,000 lekë 

- Debitorë të mbartur……………………………………5,564,000 lekë. 

5.2 Rekomandim: Nga Zyra e taksave të Bashkia Delvinë të merren masa për rikërkimin e 

detyrimeve duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a. Tu dërgohen Bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar. 

b.Ti kërkohet Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit vendosja e barrës siguruese, 

(për mjetet) dhe Zyrës Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasuritë) bazuar në nenin 

91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat tatimore në R.SH “ të ndryshuar. 

c. Zyra e taksave për mos pagesën e taksave në afat të aplikojë dënim me gjobë për pagesat e 

vonuara, në masën 0,06% kamat vonesë për çdo ditë vonesë por jo më tepër se 365 ditë, 

bazuar në nenin 114 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 164/2014 datë 15.12.2014.  

d. Edhe pas njoftimeve zyrtare, në se Bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite 

nga ana e Bashkisë (Drejtoria e Taksave dhe Drejtoria Juridike), të merren masa 

administrative (llogaritje kamat vonesave) apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave 

të bëhet kallëzim penal pranë organit të Prokurorisë, siç përcaktohet në nenin 114, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në R.SH” ndryshuar me ligjin nr. 

164/2014, datë 4.12.2014. 

d. Zyra e taksave në Bashkinë Delvinë dhe NJA. Vërgo, të listojnë në mënyrë elektronike 

abonentët familjarë debitorë për taksën tokës nga fermerët në vlerën 8,665,000 lekë dhe 

taksat e popullatës, duke njoftuar tatimpaguesit familjarë me Njoftim vlerësimi tatimor edhe 

në median lokale (të Bashkisë), për të paguar detyrimin tatimor të miratuar nga Këshilli 

Bashkiak, nëpërmjet dërgimit të njoftim vlerësimit me anë të zyrës postare, sipas të dhënave 

që disponon Gjendja Civile, për të gjitha llojet dhe shumën e taksave të papaguara, si taksën e 

tokës, banesave dhe tarifat etj, në pajtim me pikën 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

Financave nr. 01, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë për vjeljen e taksave dhe tarifave së 

bashku me faturat e ujit të pijshëm ka lidhur me Këshillin Administrativ Ujësjellësin sha 

Delvinë, në cilësinë e agjentit tatimor, kontratën nr. 406 prot, datë 09.03.2017 (kontratë e 
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rinovuar vit pas viti). Kontrata nuk ka qënë plotësisht efektive, siç tregon edhe niveli i të 

ardhurave në Bashki, njëherazi kjo kontrate nuk është miratuar në Këshillin Bashkiak 

Delvinë, sipas ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 

neni 5 shkronja (ii), neni 7 të ligjit nr. 9920,datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore” i 

ndryshuar, pikës 7.1 të UMF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore”, i ndryshuar 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 74-81 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

6.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të përgatisë aktmarrëveshjen me Ujësjellës sh.a. Delvinë, 

për kryerjen nga ana e këtij të fundit të agjentit tatimor për arkëtimin e taksave dhe tarifave 

vendore të popullatës, së bashku me faturat ujit të pijshëm, marrëveshje e cila duhet të 

miratohet paraprakisht në Këshillin Bashkiak bazuar në legjislacionin në fuqi. 

Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak 

7. Gjetja nga auditimi:  

a. Në organikën e Policisë së Bashkisë, pozicioni i K/inspektor i Policisë Bashkiake, nuk 

është plotësuar, pasi nuk është bërë e mundur rekrutimi i një punonjësi me shkallën e 

kualifikimit që kërkon pozicioni i këtij vendi pune. 

b. Arsimi dhe kualifikimi i Punonjësve të Policisë Bashkiake Delvinë nuk është sipas 

përcaktimit të pikës 5 të Rregullores së Brendshme TIP. Asnjë punonjës i policisë bashkiake, 

nuk është vendosur në detyrë duke kaluar në formimin e tyre në Akademinë e Policisë se 

Rendit sipas programit te miratuar për këtë qëllim. 

c. Policia Bashkiake Delvinë nuk disponon një rregullore të brendshme për aktivitetin e këtij 

sektori sipas përcaktimit të Urdhrit të Përbashkët për Miratimin e Rregullores së Brendshme 

“Tip të Policisë Bashkiake” Midis MPV dhe Decentralizimit dhe Ministrit të Rendit 

mbështetur në kërkesat e nenit 8, të ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe 

funksionimin e policisë së bashkisë dhe të komunës’’ me ndryshime, por rregullat e sektorit 

policisë Bashkiake përfshihen në Rregulloren e Bashkisë Delvinë. 

d. Policia Bashkiake nuk ka hartuar paketën me llojet dhe masat e gjobave për çdo shkelje të 

cilat përbëjnë kundërvajtje administrative, në kundërshtim me nenin 6 “Shkeljet që përbëjnë 

kundërvajtjet administrative”, shkronjën (a) të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për 

kundërvajtje administrative” (Trajtuar më hollësisht në faqet 81-84 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).  

7.1 Rekomandimi: Bashkia Delvinë të marë masa për: 

a. emërimin e K/inspektorit të Policisë Bashkiake në sektorin e policisë ne Bashkinë Delvinë, 

sipas kritereve të përcaktuara në ligj. 

b. trajnimin e punonjësve të Policisë Bashkiake sipas kërkesave ligjore të pikës 5 të 

Rregullores së Brendshme TIP në fuqi. Në rastet e marrjes së punonjësve të rinj në punë të 

zbatohet procedura e përzgjedhjes nga komisioni i posaçëm. Nga policia Bashkiake të 

përgatitet dhe plotësohet dokumentacioni i nevojshëm për pasqyrimin e veprimtarisë së 

përditshme të këtij sektori.  

c. blloqet e procesverbaleve të cilat përdoren nga Sektori i Policisë Bashkiake, të bëhen hyrje 

në magazinë dhe të administrohen në mënyrë kontabile si letra me vlerë për të mos lënë shteg 

për abuzime të mundshme. 

d. Të hartohet rregullorja “TIP” e policisë Bashkisë Delvinë, ku të përfshihen të gjithë 

komponentët e funksionimit të këtij sektori që nga detyrimi, Rregullat në zbatimin e detyrave, 

Detyrimet ndaj ligjit, simbolet, betimi, uniforma detyrimi baze të hierarkisë, Marrëdhëniet e 
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punës dhe funksionet organike, detyrat e punonjësve të policisë bashkiake, të drejtat dhe 

detyrimet e punonjësit të policisë, organizimi dhe kryerja e shërbimit, etj sipas përcaktimit të 

Urdhrit të përbashkët. 

e. Policia Bashkiake në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave të marrë masa për të 

hartuar paketën me llojet dhe masat e gjobave për çdo shkelje të cilat përbëjnë kundërvajtje 

administrative, në kundërshtim me neni 6/a të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për 

kundërvajtje administrative”. 

Në vazhdimësi 

8. Gjetje nga auditimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë nuk ka ngritur Këshillin Teknik të 

Urbanistikës, i cili duhet të përbëhet nga specialistë të fushës së planifikimit të territorit, 

përfaqësues të enteve dhe të ndërmarrjeve të varësisë, dhe ti sugjerojë Kryetarit të Bashkisë, 

vlerësimin e dokumentacionit tekniko ligjor për kërkesat për leje zhvillimore ndërtimi për 

subjekte private dhe publike, veprim në mospërputhje me pikën 3 neni 10, të ligjit nr. 10119, 

datë 23.04.2009 “Për planifikimin e territorit” të ndryshuar dhe neni 45, të VKM nr. 502, datë 

13.07.2011 “Për miratimin e rregullores uniformë të kontrollit të territorit”, të 

ndryshuar(Trajtuar më hollësisht në faqet 84-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

8.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa, të ngrejë Këshillin Teknik të 

përbërë nga specialist të fushës së planifikimit të territorit, përfaqësues të enteve dhe të 

ndërmarrjeve të varësisë. 

Brenda muajit shtator 2017 

9. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Urbanistikës, nuk ka kryer vëzhgime për zhvillimet në 

territor, për studimin, vlerësimin, parashikimin e rreziqeve dhe të tendencave, për 

parandalimin e zhvillimeve të dëmshme, për sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të 

territorit, si dhe nuk janë dërguar në Agjencinë Kombëtar të Planifikimit të Territorit, raportet 

vjetore në lidhje me çështjet administrative të territorit, si dhe nuk ka dërguar informacione 

dhe të dhëna në lidhje me zhvillimi e tokës, veprim në mospërputhje me pikën 1, 3, 4 neni 80, 

të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit” i ndryshuar (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 84-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

9.1 Rekomandimi: Drejtoria e Urbanistikës të marrë masa, të kryej vëzhgime për zhvillimet 

në territor, studimin, vlerësimin, parashikimin e rreziqeve dhe të tendencave, parandalimin e 

zhvillimeve të dëmshme, sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të territorit, si dhe të 

dërgojë në Agjencinë Kombëtar të Planifikimit të Territorit raportet vjetore në lidhje me 

çështjet administrative të territorit dhe informacione dhe të dhëna në lidhje me zhvillimi e 

tokës. 

Brenda muajit shtator 2017 

10. Gjetje nga auditimi: Emërimet e punonjësve në strukturën e IMTV (ish-INUV) janë në 

kundërshtim me kriteret e përcaktuara në nenin 11 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për 

Inspektimin e Ndërtimit” i ndryshuar, pasi Inspektorët nuk kanë arsimin e kërkuar në ligj 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

10.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Delvinë, të marrë masa dhe të riorganizoj strukturën 

e IMTV-së në përmbushje të kritereve të përcaktuara në nenin 11 të ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit” i ndryshuar.  

Brenda muajit shtator 2017 
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11. Gjetje nga auditimi: IMT Vendore Delvinë ka marrë 14 vendime për pezullim punimi 

nga 24 kundërvajtjet e konstatuara, këto vendime vetëm në 1 rast janë shoqëruar me vendim 

prishje, dhe në asnjë rast nuk janë shoqëruar me gjobë, kjo në kundërshtim me pikën 8 

“Kryerje punimesh pa leje” të nenit 82, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 për “Planifikimin e 

Territorit” ku në germën “a” sanksionohet: “Kryerja e punimeve pa leje pa pasoje në krijimin 

e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 30% të 

vlerës totale të punimeve të ndërtimi” pra për 24 objektet e mësipërme të konstatuara si 

ndërtim pa leje për të cilat ka marr vendim pezullimi në 14 raste për periudhën janar 2012 - 

dhjetor 2016, IMT Bashkia Delvinë,për kundërvajtje administrative duhej të kishte dënuar me 

gjobë subjektet e mësipërme me vlerën minimale 100,000 x14subjekte=1,400,000 lekë 

vlerë,kjo e munguar për buxhetin e bashkisë.  

Për 14 vendimet e pezullimit nuk ishte vendosur asnjë gjobe, të cilat që duhen vendoseshin në 

zbatim të kërkesave të nenit 5 germa b të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektoratin e 

ndërtimit” si dhe nenin 82 të ligjit 10119 datë 23.04.2009 “Planifikimin e Territorit”, vlerë kjo 

e pa arkëtuar e cila përbën një të ardhur të munguar për buxhetin e njësisë vendore, Bashkisë 

Delvinë (Trajtuar më hollësisht në faqet 91-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

11.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Delvinë dhe IMTV të merren masa për përmbylljen e 

procedurave administrative ndaj subjekteve deri në caktimin e gjobës, regjistrimin e saj në 

kontabilitet si debi, të krijohet regjistri elektronik dhe të ndiqen të gjitha procedurat ligjore për 

arkëtimin e vlerës 1,400,000 lekë ndaj subjekteve për të cilët është mbajtur procesverbal 

pezullim i punimeve në periudhën 2012-2016, në zbatim kërkesave të nenit 5 germa b të ligjit 

nr 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektoratin e ndërtimit” si dhe nenin 82 të ligjit nr. 10119, 

datë 23.04.2009 “Planifikimin e Territorit” i ndryshuar. 

Brenda muajit shtator 2017 

12. Gjetje nga auditimi:  

a. në Bashkinë Delvinë për dhënien e tokave bujqësore të pandara janë lidhur marrëdhënie 

kontraktuale në 56 raste për një sipërfaqe 74.273 ha, me afat 35- deri 9 vjet për të cilat 

administrohet vetëm kontrata dhe asnjë akt tjetër në kundërshtim me nenin 678, të Kodit 

Civil, VKM nr. 531, datë 21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e 

Udhëzimit të KM nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave 

bujqësore, të pandara”, me Urdhrin e Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 

15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes dhe formës së "Kontratës Tip për të dhënien me qira 

të tokave bujqësore, të pandara" 

b. Për 56 kontratat e lidhura midis Bashkisë Delvinë dhe të tretëve, për një sipërfaqe 74.273 

ha, në 3 raste qiramarrësit i kanë shkaktuar buxhetit NJQV të ardhura të munguara, si pasojë e 

mos përmbushjes të detyrimeve kontraktuale (Trajtuar më hollësisht në faqet 94-102 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

12.1 Rekomandimi:  

a. Bashkia Delvinë të marrë masa për rishqyrtimin duke vlerësuar deri në anullimin e 56 

kontratave të lidhura në kundërshtim me nenin 678, të Kodit Civil, VKM nr. 531, datë 

21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e Udhëzimit të KM nr. 1, datë 

18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, me Urdhrin e 

Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes dhe 

formës së "Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore, të pandara".  
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b. Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë ligjore arkëtimin 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve. 

Menjëherë 

13. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste të dhënies me qira të aseteve publike administrohet 

vetëm kontrata e lidhur midis ish-Kryetarit të Bashkisë dhe të tretëve, kontrata datë 

01.01.2013 me shoqërinë ”Th...” dhe kontrata datë 31.08.2012 “S... & G...”, për këto 

kontrata nuk administrohet asnjë dokumentacion tjetër mbi procedurën e ndjekur nga NJQV 

për përcaktimin e vlerës së qirasë për m
2
, duke vepruar në kundërshtim me Kreun II dhe 

Kreun III të VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” i ndryshuar 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 94-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

13.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masa në rrugë administrative dhe ligjore për 

rishqyrtimin deri në anullim e 2 kontratave të qirasë të lidhura me shoqëritë ”Th...” dhe “S...& 

G...”, në kundërshtim me kriteret dhe detyrimet e përcaktuara në VKM nr. 529, datë 

08.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira ose 

enfiteozë të pronës shtetërore”, i ndryshuar. 

Brenda muajit shtator 2017 

14. Gjetje nga auditimi:  

a. Në ish-Komunën Vërgo për dhënien me qera të tokave bujqësore të pandara, janë lidhur 

marrëdhënie kontraktuale në 178 raste për një sipërfaqe 207.74 ha, me afat 99 vjet për të cilat 

administrohet vetëm kontrata dhe asnjë akt tjetër, në kundërshtim me nenin 678, të Kodit 

Civil, VKM nr. 531, datë 21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e 

Udhëzimit të KM nr. 1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave 

bujqësore, të pandara”, me Urdhrin e Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 

15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes dhe formës së "Kontratës Tip për dhënien me qira të 

tokave bujqësore, të pandara” 

b. Për 178 kontratat e lidhura midis ish-Komunës Vërgo dhe të tretëve, për një sipërfaqe 

207.46 ha, nga 80 qiramarrës si pasojë e mospërmbushjes të detyrimeve kontraktuale nga i 

kanë shkaktuar buxhetit NjQV ish-komuna Vërgo, sot Bashkisë Delvinë, të ardhura të 

munguara në vlerën 513,842 lekë (Trajtuar më hollësisht në faqet 94-102 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

14.1 Rekomandimi:  

a. Bashkia Delvinë të marrë masa për rishqyrtimin duke vlerësuar deri në anullimin për 80 

kontratave për dhënien me qera të tokave bujqësore të pandara, të cilët rezultojnë debitor dhe 

janë të lidhura në kundërshtim me nenin 678, të Kodit Civil, VKM nr. 531, datë 21.8.1998 

“Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, pika 5 e Udhëzimit të KM nr. 1, datë 18.07.2012 

“Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara”, me Urdhrin e Ministrit të 

Bujqësisë dhe Ushqimit nr. 13, datë 15.01.2013 “Për miratimin e përmbajtjes dhe formës së 

"Kontratës Tip për dhënien me qira të tokave bujqësore, të pandara".  

Brenda vitit 2017 

b. Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë ligjore arkëtimin e 

vlerës prej 513,842 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve. 
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Menjëherë 

15. Gjetja nga auditimi: Bashkia Delvinë nga 121 pasuri objekte publike dhe toka bujqësore 

të transferuara vetëm 8 pasuri i ka regjistruar në ZVRPP-Sarandë, lista e të cilave përcaktohet 

me VKM nr. 1256, datë 16.12.2009 “Miratimi i listës përfundimtare te pronave te paluajtshme 

publike, shtetërore, qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te Bashkisë Delvine” 

Njëherazi konstatohet se krahas listës përfundimtare të pronave të miratuara janë dhe 6 

objekte të cilat nuk janë bërë ende pjesë e kësaj liste respektivisht: 1. Shtëpi karakteristike 

Llakë, 2. Ish-hoteli Delvinë, kati i dytë, 3. Tregu i fruta perimeve në Bashkinë Delvinë, 4. Ish-

Spitali i vjetër në Bashkinë Delvinë, 5. Shkolla 9 vjeçare Bamatat, 6. Kopshti i fëmijëve 

Kasapaj (Çorro) e të tjera (Trajtuar më hollësisht në faqet 12-17 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

15.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masat për përfundimin e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme sipas VKM nr. 1256, datë 16.12.2009 “Miratimi i listës përfundimtare 

te pronave te paluajtshme publike, shtetërore, qe transferohen ne pronësi ose ne përdorim te 

Bashkisë Delvine”, dhe të marrë masa për inventarizimin dhe transferimin e pasurive 

shtetërore, si objekte ndërtimore, pyje kullotat dhe livadhet etj që ndodhen në brenda 

juridiksionit territorial të Bashkisë Delvinë pas reformës administrative, në zbatim te nenit 6 

të ligjit nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e Paluajtshme te Shtetit” dhe ligjin nr. 7843, 

date 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive te paluajtshme” i ndryshuar.  

Brenda vitit 2017 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI: 

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në 

nenet 98-102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në 

Republikën e Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i njësisë 

publike, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi 

Gjyqësore) duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi 

zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me 

qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 39,075,744 lekë, si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste të kontratave të qirasë të lidhura ndërmjet ish-Kryetarit të 

Bashkisë Delvinë dhe qiramarrësve, shoqërisë “Th...” dhe shoqërisë “S...& G...”, kontratat 

kanë për referencë ligjore VKM nr. 529, datë 08.06.2011, e cila në paragrafin 3 pika c, ka 

përcaktuar tarifën dysheme prej 100 lek/m
2
 në muaj, ndërsa në kontratat e lidhura nga 

Bashkia me shoqërinë “Th...a” tarifa është përcaktuar 400 lekë/m
2
 në vit dhe me shoqërinë 

“S...& G...” tarifa e përcaktuar është 4 dollar/m
2
 në vit, në të dy rastet nuk është përcaktuar 

drejtë çmimi qirasë, sa përcaktuar në VKM nr. nr. 529, datë 08.06.2011, në fuqi kur janë 

lidhur kontratat. Nga përcaktimi i gabuar i vlerës kontraktuale në të dy kontratat, rezulton se 
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përllogaritja e gabuar e vlerës së qirasë gjatë të tre vitet që kontratat janë në fuqi i kanë 

shkaktuar buxhetit të NJQV Bashkia Delvinë dëm ekonomik nga shoqëria “Th...” në vlerën 

6,513,600 lekë dhe nga shoqëria “S...& G...në vlerën 20,274,078 lekë (Trajtuar më hollësisht 

në faqet 94-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

1.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 26,787,678 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj 

subjekteve qiramarrëse, respektivisht: 

- vlerën 20,274,078 lekë ndaj shoqërisë “S... & G...”, 

- vlerën 6,513,600 lekë ndaj shoqërisë “Th...”. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i Rrugës Delvinë-Rusan”, Bashkia 

Delvinë, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të 

ndërtimit të administruara në dosjen teknike si dhe nga verifikimi në terren rezultuan 

diferenca më tepër në vlerë, në vlerën 1,470,030 lekë pa tvsh duke shkaktuar dëm 

ekonomik, për punime të pakryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me – 

kontratën nr prot., datë 05.02.2013 dhe preventivin e ofertës paraqitur në tender"(Trajtuar më 

hollësisht në faqet 69-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

2.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 1,470,030 lekë pa tvsh nga OE “J...” shpk, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën nr. - prot., datë 05.02.2013 me objekt “Rikonstruksion i Rrugës 

Delvinë-Rusan”, Bashkia Delvinë, vlerë kjo e cila përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e situacionimit dhe likuidimit të punimeve të pakryera 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 69-74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2012 deri 2016 për taksat e papaguara nga bizneset, taksa e 

tokës, taksat e popullatës, etj, respektivisht për Bashkinë Delvinë dhe ish-komuna Vërgo 

aktualisht Njësi Administrative në përbërje të Bashkisë Delvinë, nuk ishin llogaritur kamat 

vonesat, në kundërshtim me nenet 90, 91 dhe 114 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, duke krijuar një të ardhur të 

munguar për buxhetin e Bashkisë Delvinë në vlerën 1,987,167 lekë, e cila përfaqëson 

kamatëvonesën e përllogaritur në vlerën 0.06%/ditë, si pasojë e mos arkëtimit të vlerës së 

taksave dhe tarifave të tjera vendore (sipas Anekseve nga numri 1 deri 6 bashkëlidhur). 

3.1 Rekomandimi: Nga Zyra e taksave të Bashkia Delvinë të merren masa për regjistrimin në 

kontabilitet si debitorë, të krijohet regjistri elektronik dhe të ndiqen të gjitha procedurat ligjore 

për llogaritjen e kamat vonesave dhe arkëtimin e vlerës 1,987,167 leke dhe për periudhën në 

vazhdim kur nuk paguheen taksat vendore në afat rast pas rasti të llogariten edhe kamat 

vonesat. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Delvinë, subjekteve qiramarrëse të cilët nuk kanë 

përmbushur rregullisht detyrimin kontraktor, nuk ju është aplikuar sanksioni i parashikuar në 

pikën 2 të “Kontratës TIP”, përllogaritja e gjobës 1% të detyrimit për çdo ditë vonesë në 

pagesën e qirasë të përcaktuar në kushtet e kontratës, duke i shkaktuar buxhetit NJQV 

Bashkisë Delvinë dëm ekonomik në shumën prej 114,799 lekë e cila përbën kamatëvonesën e 
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dhe principalin në vlerën 55,645 lekë si pasojë e mospërmbushjes të detyrimeve kontraktuale 

nga qiramarrësit. 

4.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 114,799 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Nga ish-Komuna Vërgo, subjekteve qiramarrëse të cilët nuk kanë 

përmbushur rregullisht detyrimin kontraktor, nuk ju është aplikuar sanksioni i parashikuar në 

pikën 2 të “Kontratës TIP”, përllogaritja e gjobës 1% të detyrimit për çdo ditë vonesë në 

pagesën e qirasë të përcaktuar në kushtet e kontratës ,duke i shkaktuar buxhetit NjQV ish-

komuna Vërgo, sot Bashkisë Delvinë dëm ekonomik në shumën prej 1,706,449 lekë e cila 

përbën kamatvonesën dhe principalin në vlerën 513,842 lekë si pasojë e mospërmbushjes të 

detyrimeve kontraktuale nga qiramarrësit. 

5.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 1,706,449 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj qiramarrësve.  

Menjëherë 

6. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i fletë-gjobave të prera nga policia bashkiake për vitet 

2012-2016 konstatohet se nga 14 gjoba të vendosura janë arkëtuar 6 gjoba në vlerën 11,000 

lekë dhe janë të pa arkëtuara 8 gjoba në vlerën 25,000 lekë të cilat duhet të kontabilizohen 

së bashku me kamat vonesat që janë 2 % në muaj të masës gjobës sipas përcaktimit të dhënë 

në pikën 3, të nenit 30 të Ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 81-84 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

6.1 Rekomandimi Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 25,000 lekë, duke llogaritur dhe kamat vonesat 2 për qind në 

muaj të masës gjobës sipas përcaktimit të dhënë në pikën 3, të nenit 30 të ligjit nr. 10279, datë 

20.05.2010 “Për kundërvajtje administrative.” 

Menjëherë 

 

7. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të Bankës rezulton se ne një rast me 

urdhër–shpenzimet nr. 137, datë 17.10.2014 janë kryer pagesa për udhëtim e dieta z. A. Gj. pa 

bashkëngjitur urdhër shërbimit, autorizimi i kryerjes shërbimit, faturën tatimore e cila përbën 

dëm ekonomik në vlerën 9,000 lekë, në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për 

trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda 

vendit” (Trajtuar më hollësisht në faqet 18-40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

7.1 Rekomandimi: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 9,000 lekë ndaj z. A. Gj., pagesë e kryer pa paraqitur 

dokumentet e domosdoshme për përfitimin e kësaj diete sipas përcaktimit të VKM nr. 997, 

datë 10.12.2010. 

Menjëherë 

8. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i Urdhër-shpenzimeve të hartuara për pagesat e 

këshilltareve të Bashkisë Delvinë konstatohet se listë-prezencat nuk janë hartuar sipas 

përcaktimit të pikës 69 të udhëzimit nr. 30, date 27.12.2011 ku shprehet se: Listë-pagesat 

plotësohen nga punonjësi i caktuar për pagat, duke u mbështetur në të dhënat e 
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dokumentacionit bazë (listeprezenca e firmosur nga menaxheri i strukturës përkatëse) për 

shërbimin e kryer. Ato kontrollohen dhe nënshkruhen nga punonjësi i caktuar me menaxhimin 

e burimeve njerëzore dhe nëpunësi zbatues ose i deleguari i tij. Nga auditivi i protokolleve të 

mbajtura në mbledhjeve e Këshillit të Bashkisë Delvinë për vitet 2012-2015 dhe 2015-2016, 

konstatohet se disa këshilltarë nuk kanë marre pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkisë, por ato 

janë paguar sikur kanë marre pjesë në mbledhjen e këshillit, duke mos shpreh realisht 

prezencën këtyre këshilltareve në mbledhje të këshillit. Këto pagesa janë kryer në 

kundërshtim me legjislacioni në fuqi dhe përbëjnë shkelje të pikës 2, të nenit 29 “Të drejtat e 

këshilltarit” të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes 

Vendore”, ku shprehet se: Këshilltari shpërblehet për punën që kryen. Masa e shpërblimit 

vendoset nga këshilli përkatës mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. 

8.1 Rekomandimi: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 1,613,871 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj për shpërblimet e 

dhëna Këshilltareve të Bashkisë Delvinë (sipas emrave të tabelës bashkëlidhur) në 

kundërshtim me pikës 2, të nenit 29 “Të drejtat e këshilltarit” të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 

“Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. 

Menjëherë 

9. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i Shpërblimi i ish Këshilltareve të Komunës Vërgo për 

periudhën 2012-2015 është kryer pa marre pjesë këto Këshilltarë në një mbledhje të muajit, 

këto pagesa janë kryer në kundërshtim me legjislacioni në fuqi dhe përbëjnë shkelje të ligjit 

neni 29 ku shprehet se: Sipas përcaktimit të piks 2, të nenit 29 “Të drejtat e këshilltarit” të 

ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”,me 

ndryshime , Këshilltari shpërblehet për punën që kryen. Masa e shpërblimit vendoset nga 

këshilli përkatës mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.  

9.1 Rekomandimi: Bashkia Delvinë të marrë masa duke kontabilizuar dhe kërkuar në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 530,145 lekë duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj për shpërblimet e 

dhëna Këshilltareve të ish-Komunës Vërgo (sipas emrave të tabelës bashkëlidhur) në 

kundërshtim me pikës 2, të nenit 29 “Të drejtat e këshilltarit” të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 

“Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Sistemim-Asfaltim i rrugës së 

fshatit Vane” KVO ka skualifikuar 1 OE, me ofertë ekonomike më të favorshme, i cili nuk 

përmbush kriteret për kualifikim me devijime të vogla, konkretisht për pasaktësi të 

dokumentacionit shoqërues. Skualifikimi i këtij operatori me devijime të vogla i ka shkaktuar 

buxhetit të NJQV Bashkia Delvinë dëm ekonomik në vlerën 4,829,325 lekë. Për sa më sipër 

mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO-së I. M., M. D. dhe M. P.. Titullari i AK për kohën nuk 

përmendet për arsye se ka ndërruar jetë. 

1.1 Rekomandim: Bashkia Delvinë të marrë masat të analizoj me grup pune të veçantë duke 

nxjerr shkaqet dhe arsyet për dëmin ekonomik të shkaktuar deri në arkëtimin e vlerës 

4,829,325 lekë për skualifikimin e 1 OE, me ofertë ekonomike më të favorshme, i cili nuk 

përmbush kriteret për kualifikim me devijime të vogla.  

Menjëherë 
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C. MASA DISIPLINORE 

C/1. Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil.  

C.I Mbështetur në shkronjën (c) të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nenin 58 “llojet e masave disiplinore” shkronja 

“b” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil” dhe nenin 64 shkronja k të ligjit 

nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i rekomandojmë Kryetarit të 

Bashkisë, Delvinë që ti kërkojë Komisionit disiplinor të fillojnë procedurat për dhënien e 

masës disiplinore si më poshtë: 

-“Vërejtje me shkrim” për 3 punonjësit si më poshtë: 

1. z. Xh. A., me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, në cilësinë e anëtarit të KVO-së. 

2. zj. M. D., me detyrë Përgjegjëse e sektorit të PZHKT, në cilësinë e anëtarit të KVO-së. 

Për: 

Në prokurimin publik me objekt “Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Vanë” KVO-së me 

përzgjedhjen e ofertës fituese me devijime të vogla të neneve 20, 46, 53, 54 të ligjit Nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i VKM nr. 1, datë 10.01.2007 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, kanë shkaktuar efekt financiar 

negativ për përdorim me mos eficence të buxhetit të NjQV Bashkia Delvinë, në vlerën 

4,829,325 lekë. 

3. z. B. K., me detyrë jurist, në cilësinë e anëtarit të NjP-së. 

Për: 

- NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike për 

kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 10.01.2007 i 

ndryshuar. 

- NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që kanë 

çelur, në asnjë rast nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma “c” e 

pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit limit të 

kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e tregut, 

kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

- Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç, pasi mungojnë aktet mbi të cilat 

janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

 

C/2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen sipas Kodit Punës. 

 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, shkronja “e” dhe “ç” të nenit 11, kreun IV, dhe 

nenin 37 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar dhe të kontratës individuale të punës, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë të 
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vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave, “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna” për 5 punonjësit e mëposhtëm: 

1. z. I. M., me detyrë Zv/Kryetar i Bashkisë, në cilësinë e anëtarit të KVO-së. 

Për: 

Në prokurimin publik me objekt “Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Vanë” KVO-së me 

përzgjedhjen e ofertës fituese me devijime të vogla të neneve 20, 46, 53, 54 të ligjit Nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kreu V i VKM nr. 1, datë 10.01.2007 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ka sjell efekt financiar negativ 

për përdorim me mos eficence të buxhetit të Nj Q V Bashkia Delvinë, në vlerën 4,829,325 

lekë. 

 

2. zj. E. N., me detyrë specialiste financave, në cilësinë e anëtares së NjP-së. 

3. zj. E. Z., me detyrë shefe kabinetit, në cilësinë e anëtares së NjP-së. 

Për: 

- NJP nuk ka justifikuar dhe dokumentuar argumentimin e vendosjes së kritereve specifike për 

kualifikim, në kundërshtim me pikën 2, gërma “a” Kreu V të VKM-së nr. 1, datë 10.01.2007 i 

ndryshuar. 

- NJP nuk kanë përllogaritur dhe arsyetuar fondin limit për procedurën e prokurimit që kanë 

çelur, në asnjë rast nuk bazohet në asnjë nga parashikimet e përcaktuara nga gërma “c” e 

pikës 2 të kreut II te VKM nr. 1, datë 10.01.2007 sipas të cilit në llogaritjen e fondit limit të 

kontratës AK duhet të ketë parasysh çmimet e botuara nga INSTAT, çmimet e tregut, 

kontratat e mëparshme, dhe çmimet ndërkombëtare. 

- Konstatohet se, bashkëlidhur urdhër prokurimit me përjashtim të preventivit të punimeve 

nuk janë dokumentet origjinale konform VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për Rregullat e 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 1/ç; Ligji për "Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 15, 22. VKM nr. 1, date 10.01.2007 "Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 1/ç, pasi mungojnë aktetmbi të cilat 

janë bërë përllogaritjet e zërave të preventivit. 

4. z. A. A., me detyrë Kryeinspektor i IMT-së. 

Për: 

- Nga auditimi konstatohet se mbi zbatimin e planeve të punë nuk ka gjurmë shkresore mbi 

zbatimin e tyre, duke lënë hapësirë për përmbushjen e plotë të detyrës funksionale të IMT-së 

dhe konstatimeve të veprimeve në papërputhshmëri me ligjin nr. 9780, 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar dhe VKM-së nr. 862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e 

procedurave të kontrollit të territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar. 

- IMKT Vendore Delvinë ka marr 14 vendime për pezullim punimi nga 24 kundërvajtjet e 

konstatuara, këto vendime vetëm në 1 raste janë shoqëruar me vendim prishje, dhe në asnjë 

rast nuk janë shoqëruar me gjobë, në kundërshtim me pikën 8 “Kryerje punimesh pa leje” të 

nenit 82 të ligjit 10119 datë 23.04.2009 për “Planifikimin e Territorit” ku në gërmën “a” 

sanksionohet: “Kryerja e punimeve pa leje pa pasoje në krijimin e shtesave në sipërfaqe e 

vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 30% të vlerës totale të punimeve të 

ndërtimi” pra për 24 objektet e mësipërme të konstatuara si ndërtim pa leje për të cilat ka 

marr vendim pezullimi në 14 raste për periudhën janar 2012 – dhjetor 2016, IMT Bashkia 
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Delvinë duhej të kishte gjobitur subjektet e mësipërme me vlerën minimale 

100,000x14subjekte=1,400,000 lekë vlerë kjo e munguar për buxhetin e bashkisë. 

- Për 14 vendimet e pezullimit nuk ishte vendosur asnjë gjobe, gjoba këto që duhen vënë në 

zbatim të kërkesave të nenit 5 gërma b të ligjit nr 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektoratin e 

ndërtimit” si dhe nenin 82 të ligjit 10119 datë 23.04.2009 “Planifikimin e Territorit”, vlerë kjo 

e pa arkëtuar e cila përbën një të ardhur të munguar për buxhetin e njësisë vendore, Bashkisë 

Delvinë. 

 

D. KALLËZIM PENAL: 

Bazuar në kualifikimet e nenit 248 “Shpërdorimi i detyrës” të Kodit Penal, neniN 678 e 

vijues të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, nenin 32/e i ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” i ndryshuar, VKM nr. 531, datë 

21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar Udhëzimin e KM nr. 01, datë 

18.07.2012. “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore, të pandara” i ndryshuar,, 

bëjmë kallëzim penal për: 

z. F. K. në cilësinë e ish-Kryetar i Komunës Vërgo, Lidhur me 178 kontrata qiraje për 

dhënien në përdorim të pronës shtetërore me sipërfaqe 207 ha me afat 99 vjeçar, gjatë viteve 

2010 dhe 2013. 

 
Shënim: Bazuar në nenin 22 të ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar”, i 

ndryshuar, Kallëzimi Penal nuk publikohet. 

 

E. Të Tjera 

Në kushtet kur puna e bërë nga grupi i auditimit konsiderohet si e paplotë në drejtim të 

auditimit të procedurave të prokurimit, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, me Urdhërin 

nr. 168, datë 27/09/2017 vendosi për ngritjen e një grupi të kontrollit të sigurimit të cilësisë në 

të nxehtë të dosjes së auditimit të ushtruar në Bashkinë Delvinë, në zbatim të programit të 

auditimit nr. 497/1, datë 16.05.2017, i cili do të riauditojë në veçanti procedurat e prokurimit 

me objekt “Rijetësimi i sheshit të qendrës Delvinë” dhe atij me objekt “Rikonstruksioni i 

rrugës Delvinë-Rusan”. 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe Departamenti 

Juridik dhe Zbatimit të Standardeve. 

 

Bujar LESKAJ  

  

 

K R Y E T A R  

 


