REPUBLIKA E sHQIPËRIS
BASHKIA BERAT

KESHILLI BASHKIAK
PROJEKT-VENDIM

Nr. 2datë24/2_2021
PËR DHÊNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I DREJTORISË SË
SHËRBIMIT SOCIAL TË BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN 1-31 DHJETOR
2021

Komisini i Ekonomis, Taksave, DSHS në mbledhjen e datës Z_12.2021, në mbështetje të
ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 7/2, 8/2, 9 pika 1.1, gërma"b", 21, 64
gërma"c", të ligjit nr.57/2019 "Për asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë", nenit
21,Vendimit Nr.597 datë 04.09.2019 "

Për përcaktimin e

procedurave, të dokumentacionit dhe

të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondet e
kushtëzuar për ndihmën ekonomike" VKB. nr.2, datë 28.01.2021 Për përcaktimin e kritereve
dhe dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në
6% dhe /ose me fondet e buxhetit vendor ", si dhe VKM nr.8 datë 14.01.2015 e ndryshuar në
datë 15.01.2019 "Për mbrojtjen e Shtresave në Nevojë, për efekt te heqjes së Fashës së
Kompesimit të Energjisë Elektrike deri në 300 këh në muaj", VKB nr.81 datë 29.12.2020 "Per
miratimin e buxhetit te vitit 2021 dhe PBA përfundimtare 2021-2023".

VENDOSI:
1. Miratimin e pagesës së ndihmës ekonomike për muajin DHJETOR 2021, për 63
familje me një fond 149.080 lekë.
2. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtj vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimit Social dhe
Drejtoria e Financës.

Bashkëgjitur keni listë pagesën e përfituesve për muajin DHJETOR 2021,

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

Ervin eEÇA

Komisionii Ekonomisë, Taksave, DSHS: Vota Pro,

Vota Kundër,

Vota Abstenim

Adresa:Blvd. "Republika 2", Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: wiww.bushkiaberatLgov.al, Email :

bashkiaberat@yahoo.com

REPUBLIKA E SHQIPERIS

BASHKIA BERAT

KËSHILLII BASHKISË
PROJEKT-VENDIM
Nr.

,

datë

7 /2_2021

PÈR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE DHE KOMPESIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE NGA BLLOK-NDIHMA EKONOMIKE DERI NË 6 % PËR PERIUDHËN
1-31 DHJETOR 2021.

Komisioni i Ekonomisë, Taksave, DSHS në mbledhjen e datës ?/2.2021, në mbështetje të
ligit nr.139/2015 "Per vetëqeverisjen vendore", nenit 7/2, 8/2, 9 pika 1.1, gërma'"b", 21, 64

gërma"'c" , të ligjit nr.57/2019 "Për aistencn

21,Vendimit Nr.597 datë 04.09.2019

Sociale në Republikën e Shqipërisë", nenit

Për përcaktimine procedurave, të dokumentacionit dhe

të masës mujore të përfitimittë ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondete
kushtëzuar për ndihmën ekonomike" VKB. nr.2, datë 28.01.2021 "Për përcaktimin e kritereve
dhe dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në
6% dhe /ose me fondet e buxhetit vendor ", si dhe VKM nr.8 datë 14.01.2015 e ndryshuar në
datë 15.01.2019

"Për mbrojtjen e Shtresave në Nevojë, për efekt te heqjes së Fashës se

Kompesimit të Energjisë Elektrike deri në 300 kwh në muaj",Vendimit nr,85 datë 10.02.2021
"Për një shtesë në vendimin nr.597, datë 04.09.2019 të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin
e proçedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe
përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike". VKB nr.81 datë
29.12.2020 "Per miratimin e buxhetit te vitit 2021 dhe PBA përfundimtare 2021-2023*".
VEND0 S:
1. Miratimin e pagesës së ndihmës ekonomike për muajin DHJETOR 2021, për 51
familje me një fond 116.360 lekë.

2. Miratimin e pagesës së kompesimit të energjisë elektrike për muajin DHJETOR 2021
25 familje me një fond 32.200 lekë
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Në total për muajin DHJETOR 2021 ndihmë ekonomike+kompesim energjie elektrike
148.560 lekë
3. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimit Social dhe

Drejtoria e Financës.

Bashkëgjitur keni listë pagesën e përfituesve për muajin DHJETOR 2021,

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK
Ervin Ceca

Komisioni i Ekonomisë, Taksave, DSHS: _Vota Pro,Vota Kundër,Vota Abstenim

Adresa:13lvd. "Republika 2", Herat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bashkiaheral.gov.al, Emil:

bashkiaberat@yahoo.com

