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Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta 

zyrtare e RM nr.5/2002), Kryetari i Këshillit të Komunës së Çashkës, solli 
 
 

VENDIM  
PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË DYZET E SHTATË TË 

KËSHILLIT TË KOMUNËS SË ÇASHKËS 
 

Kryetari i Këshillit të Komunës së Çashkës e thërret mbledhjen e 47 të 
Këshillit të Komunës së Çashkës e cila do të mbahet 13.11.2020 (e premte )  me 
fillim në ora 09 : 00 në sallën e shkollës Todor Janev - Çashkë.  

 
- Miratimi i proëesverbalit të mbledhjes së 46 të Këshillit 

tëkomunëssëÇashkës. 
 

Për mbledhjen e propozon rendin e ditës si vijon: 
 
 

RENDI I DITËS 
1. Propozim – Programi për punë i Këshillit të Komunës së Çashkëspër vitin 2021; 
2. Propozim – Programi për për aktivitetet e Komunës së Çashkës në sferën e 

sportit dhe shoqatat e qytetarëve për vitin 2021; 
3. Propozim – Programi për aktivitetet e Komunës së Çashkës në sferën e kulturës 

për vitin 2021; 
4. Propozim – Programi për realizimin e aktivitete të Komunës së Çashkës për 

mirëmbajtjen e rugëve publike dhe rrugicave për vitin 2021; 
5. Propozim – Plani operativ për mbrojtje dhe shpëtim nga stuhitë dhe ortekët e 

borës për vitin 2020/2021; 
6. Propozim – Programi për aktivitetet e Komunës së Çashkës në sferën e mbrojtjes 

sociale për vitin 2021; 
7. Propozim – Programi për zbatimin e masave për mbrojtjen e banorëve nga 

sëmundjet infektive për vitin 2021; 
8. Propozim – Programi për aktivitetet e Komunës së Çashkës në sferën e mbrojtjes 

dhe shpëtimit, mbrojtjes nga zjarret dhe menaxhimin me kriza për vitin 2021; 
9. Propozim – Programi për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim për vitin 2021; 
10. Propozim – Programi për aktivitetet e Komunës së Çashkës në sferën e ZHEL për 

vitin 2021; 
11. Propozim – Programi për rregullimin e tokës ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit 

jetësor për vitin 2021; 
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12. Propozim – Programi për ndriçimin publik në territorin e komunës së Çashkës për 
vitin 2021; 

13. Propozim – Programi për aktivitetet e komunës së Çashkës në sferën e 
efikasitetit energjetik për vitin 2021;  

14.  Propozim – Programi për zhvillimin e teknologjive informatike të komunikimit 
të komunës së Çashkës për vitin 2021; 

15. Propozim – Programi  për planet urbanistike në rajonin e komunës së Çashkës për 
vitin 2021;  

16. Propozim – Programi për  mirëmbajtjen e pastërtisë publike në rajonin e komunës 
së Çashkës për vitin 2021; 

17. Propozim – Programi  për menaxhimin me mbeturinat për vitin 2021;  
18. Pyetje Këshilltarësh; 
19. Endryshme. 
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