MIRATOHET
KRYETARI
VIKTOR TUSHAJ

PROGRAMI I TRANSPARENCËS
PËR
BASHKINË LEZHË

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Bashkia
Lezhe Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e
Informimit”
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Bashkia Lezhe ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij
institucionale, nën garancinë e Ligjit per te Drejten e Informimit

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË BASHKISË LEZHË

Kategoritë e
informacionit publik
pa kërkesë
Përshkrim i strukturës
organizative,
funksioneve dhe
detyrave të autoritetit
publik.

Projekt-vendime,
vendimet e Keshillit te
Bashkise

Baza
ligjore

Vendim miratimi
Neni
7/1/a/d

Neni
7/1/b

Neni
7/1/b
Dokument politikash
te Bashkise Lezhe

Dokumenti/Përmbajtja

Skema e organigrames

Projekt- Vendimet
Vendimet

Strategjite e Zhvillimit
Ide dhe projekte
Projekte ne zbatim
Projekte te perfunduara

Afati kohor për
publikim

Mënyra e publikimit

Struktura
përgjegjëse

1)Menjëherë pas
zyrtarizimit te vendimit te
Keshillit te Bashkise.

Ne www.lezha.gov.al
ne menune Vendimet e
Keshillit dhe ne menune
Bashkia

Drejtoria e burimeve
njerezore

Ne faqen zyrtare te
Ne www.lezha.gov.al ne
Bashkise Lezhe ne statusin
statusin e projektit ku
e projektit ku qytetaret
qytetaret kane mundesi
kane mundesi per projekte
per projekte
Me pas ne forme vendimi Me pas ne forme vendimi

Dy jave perpara miratimit
ne Keshillin e Bashkise.
Me pas menjehere pas
vendimit.

Keshilli i Bashkise
Lezhe

Ne faqen e Bashkise
Lezhe ne forme Draft ne
Drejtoria e Programin
menune Ide dhe Projekte,
zhvillimit dhe
si dhe ne Facebook zyrtar
qeverisjes elektronike
ku ka mundesi per
komente nga qytetaret

Informacion për
procedurat që duhen
ndjekur për të bërë një
kërkesë për informim,
adresën postare dhe
elektronike për
depozitimin e
kërkesave për
informim, si dhe
procedurat
e ankimit të vendimit
përkatës.
Të dhëna për
vendndodhjen e
zyrave të autoritetit
publik,
orarin e punës,
emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të
drejtën e informimit.

Neni
7/1/c/g

Kerkesa
Ankesa

Neni7/1/
ç

Informacion ne faqen
zyrtare te Bashkise
Lezhe

Publikuar ne faqen
www.lezha.gov.al

Informacioni perditesohet
kur ka ndryshime

Ne faqen zyrtare e
Bashkise Lezhe ne
menune kerkesa,
nepermjet postes
elektronike
info@lezha.gov.al
Si dhe ne sportelet e
Zyres me nje Ndalese

Sektori i qeverisjes
elektronike

Ne faqen zyrtare te
Bashkise Lezhe, ne
menune Transparenca

Drejtoria e
Programim Zhvillimit
dhe Qeverisjes
Elektronike

Përshkrim
i procedurave të
zgjedhjes,
kompetencave të
funksionarëve të lartë
dhe procedura e
ndjekjes për marrjen e
vendimeve.

Mekanizmat
monitorues;
raporte auditi;
dokumentet me
tregues performance

Neni
7/1/d

Informacion per
Drejtorine e Burimeve
Njerezore ne faqen e
Bashkise Lezhe

Neni7/1/ Sektori i Auditit Bashkia
dh
Lezhe

Informacioni perditesohet
percdo ndryshim

Ne faqen zyrtare te
Bashkise Lezhe ne
menune BashkiaDrejtorite- Burimet
Njerezore

Drejtoria e Burimeve
Njerezore

Informacioni perditesohet
sa here qe ka ndryshime

Ne faqen
www.lezha.gov.al ne
menune BashkiaDrejtorite – Sektori i
Auditit

Sektori i Auditit

Buxheti

Neni
7/1/e

Buxheti i Bashkise
Lezhe nder vite

Menjehere pas
zyrtarizimit te Vendimit te
Keshillit Bashkiak

Informacion për
procedurat e
prokurimit.

Neni
7/1/ë

Regjistri i realizimit te
Prokurimeve

Perditesohet kur ka
ndryshime ne faqen e
Bashkise Lezhe

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al
ne menune BashkiaDrejtorite- Drejtoria e
Finances
Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al
ne menune BashkiaDrejtorite- Drejtoria
Juridike dhe e
Prokurimeve Publike

Drejtoria e Finances

Drejtoria Juridike dhe
e Prokurimeve
Publike

Shërbimet e autoritetit
për publikun.

Paraqitja e mendimeve
në hartimin e p/akteve,
etj.

Mbajtja e
dokumentacionit nga
AP

Regjistri i kërkesave
dhe përgjigjeve, sipas
nenit 8
të këtij ligjit
nr.119/2014.

Neni
7/1/f

Neni
7/1/gj

Neni
7/1/h

Neni
7/1/i

Ne faqen zyrtare te
Bashkise Lezhe

Komente ne faqen e
Bashkise ne rubriken
Projekt Vendimet e
Keshillit Bashkiak
Dokumenta dixhital te
prodhuara nga Sistemi
Elektronik i Zyres me
nje Ndalese, gjithashtu
dokumentat ruhen
fizikisht ne Arkive

Regjisti i Kerkesave dhe
Pergjigjeve

Perditesohet sa here ka
ndryshime

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al
ne menune Sherbimet

Drejtoria e
Sherbimeve Publike
Zyra me nje Ndalese
Zyra e Gjendjes
Civile
Drejtoria e
Mireqenies Sociale
dhe Rinise

10 dite perpare zhvillimit
te mbledhjes se Keshillit

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al
ne menune Keshilli
Bashkiak

Keshilli i Bashkise
Lezhe

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al

Zyra e Protokollit e
Arkivës

Publikohen dhe
perditesohen ne faqen
zyrtare te Bashkise dhe ne
Kendin e Njoftimeve ne
Zyren me nje Ndalese

Perditesohet cdo 3 muaj

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al

Drejtoria e
Programim Zhvillimit
dhe Qeverisjes
Elektronike

Informacione dhe
dokumente që
kërkohen shpesh:
Sherbimet Publike
Turizmin dhe
Kalendarin e
Aktiviteteve Kulturore
Projektet dhe
Investimet
Urbanistiken
Informacione të tjera
të dobishme:
Kontaktet
Statistika
Jeteshkrime
Aktivitete
Botime

Ne faqen zyrtare te
Bashkise Lezhe:

Neni
7/1/k

Sherbimet Publike
Turizmi
Kalendari i Aktiviteteve
Projektet
Investimet
Urbanistika

Publikohet dhe
perditesohen sa here ka
ndryshime

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al

Administrata e
Bashkise Lezhe

Ne faqen zyrtare te
Bashkise Lezhe:

Neni
7/1/l

Kontaktet
Statistika
Jeteshkrime
Aktivitete
Botime

E publikuar dhe
perditesohet shume shpesh

Ne faqen zyrtare
www.lezha.gov.al

Drejtoria e
Programim Zhvillimit
dhe Qeverisjes
Elektronike

