REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE I VITIT 2019

Nr.

Data e
regjistrimit
të kërkesës

1

09.01.2019

2

11.01.2019

3

4

Objekti

Data e
kthimit
të
përgjigjes

Statusi
i kërkesës

Informacion 1. Për numrin total të
Përfunduar.
kërkesave për informacion publik të
U dha
14.01.2019 informacioni
dopozituara pranë insitucionit tuaj.
2.Numri kërkesave që i është refuzuar
me shkresë
dhënia e informacionit.
nr.162/1
Ankesë mbi refuzimin për dhënie të
informacionit dhe kopje të dokumentave
në lidhje me: 1. Projektin "Përmirësimi i
Përfunduar.
kushteve të banimit të komunitetit rom"
U dha
zbatuar në vitin 2017, në fshatin Baltëz.
18.01.2019 informacioni
2. Pozicionin e objekteve të
me shkresë
rikonstruktuara dhe preventivin e
nr.349/1
punimeve. 3.Procedurat e ndjekura për
prokurimet publike në kuadër të këtij
projekti.

Tarifa

Pa pagesë

Pa pagesë

15.01.2019

Ne kërkojmë nga ana e insitucionit
Përfunduar.
tuaj, të njihemi me punën që
specialistët tuaj kanë bërë për ndotjen
U dha
në fshatin Gorishovë nga hidrokarburet, 17.01.2019 informacioni Pa pagesë
aq sa institucioni juaj ka kompetencat
me email
ligjore. Sa e ka marrë në konsideratë
nr.378/1
institucioni juaj këtë problematikë ?

23.01.2019

1. Cili është projekti që do të
rehabilitojë Gjanicën? 2.Cilat janë
ndryshimet konkrete që do ti ndodhin
qytetit të Fierit me realizimin e këtij
Përfunduar.
projekti dhe cilat janë problemet që
U dha
eleminon ky projekt? 3.Cila është vlera
informacioni
Pa pagesë
e projektit dhe cili është afati kohor që 20.02.2019
me shkresë
do të realizohet? 4. A e zgjidh
nr.1556/1
përfundimisht problemin realizimi I këtij
(729)
projekti? 4.Sa objekte janë prishur për
realizimin e këtij projekti dhe a janë
shpronësuar banorët të cilët kanë pasur
legalizim?

5

6

7

8

05.02.2019

Informacion për projektet e financuara
nga Fondi I Rajoneve si më poshtë:
1.Rikonstruksioni I linjave të dërgimit të
ujësjellësit rajonal Cakran. 2.Gjelbërimi
I mjediseve publike të Bashkisë Fier, në
veprat: Unaza e qytetit Fier dhe anët e
lumit Gjanica. 3.Rikonstruksioni total i
shkollës 9-vjeçare "Ymer Xhafa"
Përfunduar.
Dërmënas. 4. Ngritje e portalit
administrativ dhe promovimit të
U dha
atraksioneve kulturore-historike dhe
08.02.2019 informacioni Pa pagesë
turistike në Bashkinë Fier.
me shkresë
5.Rikonstruksioni i shkollës artistike
nr.1161/1
"Jakov Xoxa". Kopje dokumentat e
mëposhtme : Kopje të kontratës lidhur
me kompaninë projektuese. 2.Kopje të
kontratës lidhur me kompaninë
zbatuese. 3.Kompani nënkontraktuese
për zbatimin e projektit. 4.Cili është
statusi aktual i projektit, tenderuar, në
ndërtim, përfunduar?

13.02.2019

Ankesë mbi refuzimin për dhënie të
informacionit mbi projektin e
rehabilitimit të lumit Gjanica të znj. F.
S.

15.03.2019

18.03.2019

Përfunduar.
U dha
20.02.2019 informacioni Pa pagesë
me shkresë
nr.1556/1

A ka realizuar Bashkia Fier projekt për
furnizimin me ujë të pijshëm dhe
kanalizimin e ujrave të zeza për zonën e
Mbrostarit? Nëse po, na vendosni në
dispozicion një kopje të projektit; A
27.03.209
është përcaktuar buxhet për financimin
e këtij projekti nga buxheti i Bashkisë?
Nëse po, sa është ky buxhet? Kpje të
vendimit të Këshillit Bashkiak për
miratimin e këtij projekti.
Ankesë mbi refuzimin për dhënie të
informacionit mbi kopjet e
28.03.2019
procesverbaleve të mbledhjeve të
Këshillit Bashkiak organizatës Res
Publika

Përfunduar.
U dha
informacioni pa pagesë
me shkresë
nr.2376/1

Përfunduar.
U dha
informacioni Pa pagesë
me shkresë
nr.1423/2

9

25.04.2019

1. Numri i familjeve të pastreha të regjistruara
në bashkinë tuaj dhe sa prej këtyre familjeve i
përkasin komunitetit rom dhe egjiptian. 2.
Numri i familjeve që kanë përfituar nga
programi i bonusit të strehimit dhe sa prej
Përfunduar.
tyre i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian.
U dha
3. A është krijuar fondi social i banesave në
16.05.2019 informacioni Pa pagesë
bashkinë tuaj? Nëse po, sa janë banesat në
me shkresë
dispozicion për familjet e pastreha dhe sa prej
nr.3816/1
tyre janë sistemuar në këto banesa. Nëse jo,
përse nuk është krijuar ky fond? 4. Cilat janë
vështirësitë që has bashkia juaj në drejtim të
programeve të strehimit social, që parashikon
legjislacioni aktual?
Përfunduar.
U dha
06.05.2019 informacioni Pa pagesë
me shkresë
nr.2376/2

10 02.05.2019

Ankesë ndaj refuzimin për dhënie të
informacionit mbi projektin e ujësjellës
kanalizimieve në zonën e Mbrostarit

11 17.05.2019

Ankesë ndaj refuzimin për dhënie të
informacionit për 1. Numrin 3 familjeve të
pastreha të regjistruara në bashkinë tuaj dhe
sa prej këtyre familjeve i përkasin komunitetit
rom dhe egjiptian. 2. Numrin e familjeve që
kanë përfituar nga programi i bonusit të
Përfunduar.
strehimit dhe sa prej tyre i përkasin
U dha
komunitetit rom dhe egjiptian. 3. A është
16.05.2019 informacioni Pa pagesë
krijuar fondi social i banesave në bashkinë
me shkresë
tuaj? Nëse po, sa janë banesat në dispozicion
nr.3816/1
për familjet e pastreha dhe sa prej tyre janë
sistemuar në këto banesa. Nëse jo, përse nuk
është krijuar ky fond? 4. Cilat janë vështirësitë
që has bashkia juaj në drejtim të programeve
të strehimit social, që parashikon legjislacioni
aktual?

12 20.05.2019

A ka përfituar Bashkia juaj projekte në
programin "Rilindja Urbane"? Nëse po,
kopje të listës së projekteve të
përfituara; Kopje të dokumentave që
lidhen me zzbatimin e këtyre
projekteve.

në proçes

4542

