Datë 15 .06. 2017

Drejtuar:

Z. Gjergj Bojaxhi
Kryetar i Partise Sfida per shqiperine
Z. Hektor Ruci
Kryetar per qytetin e Tiranes i Partise Sfida Per Shqiperine

Z. Rushan Nano
Financier i Partise Sfida per shqiperine
Znj. Besa Xhumari
Sekretare per komunikimin me jashte dhe marketingun

Lënda:

Kërkim informacioni

Referuar nenit 24/4, pika 1, të ligjit 8580, datë 17.02.2000, “Për partitë Politike” i
ndryshuar me ligjin nr. 90/2017, Udhëzimit të KQZ-së nr.2, datë 1.06.2017 “Për miratimin e
procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve financiar për të
kryer monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike”, KQZ me vendimin nr.374, datë
9.06.2017 më ka emëruar ekspert financiar, i cili do të monitorojë fushatën zgjedhore të
Partisë Sfida Per shqiperine.
Referuar ligjit nr. 90/2017, dhe Udhëzimit nr. 1, datë 31.05.2017 "Për përdorimin e
materialeve propagandistike dhe vendet e afishimit të tyre gjatë fushatës zgjedhore",
subjekti zgjedhor është i detyruar që brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi të
njoftojë me shkrim Kryetarin e Bashkisë përkatëse, adresat e sakta të zyrave elektorale. Jo
më vonë se 5 ditë nga marrja e informacionit administrata e bashkisë, bën verifikimin e
vendndodhjes së zyrave elektorale dhe të respektimit të dispozitave të këtij udhëzimi për
afishimin e materialeve propagandistike.
Për të mundësuar ekzekutimin e detyrave të ngarkuara nga ligji lutem vënien në dispozicion
të:


Listës së zyrave elektorale të Partisë Sfida Per shqiperine në territorin e Bashkisë
të cilën Ju e drejtoni.



Aktivitetit te partise suaj per fushaten elektorale te zgjedhjeve te dt 25.06.2017



Personin qe merret me mbajtjen e dokumentacionit financiar te partise gjate
fushates dhe tre muaj para caktimit te dates se zgjedhjeve,qe do te komunikoje me
mua.



Cilat jane te ardhurat apo fondet te marra ne leke, ne sherbime dhe mallra nga
fondet publike dhe nga subjektet fizike dhe juridike .



Te gjitha shpenzimet e kryera qe tre muaj perpara caktimit te dates se zgjedhjeve
deri ne daten e zgjedhjeve



Dukumentet qe justifikojne keto te ardhura dhe shpenzime qe tre muaj perpara
caktimit te dates se zgjedhjeve deri ne daten e zgjedhjeve.



Bilancin e pasurive te patundeshme te partise suaj.



Dokumentet e pasurive,te kontratave te huaperdorjes,te qerase,kontratat e shitjeve
te pasurive te patundeshme,etj



Statementet bankare.



Librat e arkes



Materialet propogandastike te palevizeshme dhe te levizedhme qe keni prodhuar per
fushaten elektrorale dhe vendodhjen e tyre.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

Me respekt
Flutura Luke

_______________________________
Eksperte Kontabel e Regjistrimit
Mobbil 0672046730
adrese emili: flutura.luke@yahoo.com

Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në Tirane

Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit Per Partine Sfida Per Shqiperine
Subjekti monitorues (person juridik):
Bashkia:
Lagia/Fshati:
Data dhe koha e monitorimit:
Emrat e monitoruesve:

Flutura Luke
Tirane
16.06.2017
Flutura Luke,Rajkard Luke
Bashkia dhe lagjia/fshati [EMRI}

Subjekti zgjedhor

Sfida Per Shqipertine

Numri I
zyrave
zgjedhore
Adresa e zyrave zgjedhore
të
monitoruar
a
Adresë: Rruga Sami frasheri ,prane ishekspozites shqiperia sot
Koha e vëzhgimit: dt 11.06.2017
Madhësia reklamat statike jane brenda rregullave ligjore
Adresë: Rruga Sami frasheri ,prane ishekspozites shqiperia sot
Koha e vëzhgimit:dt 12.06.2017
1(nje) Madhësia
Adresë: Rruga Sami frasheri ,prane ishekspozites shqiperia sot
Koha e vëzhgimit: dt 13.06.2017
Madhësia nuk ka reklamime te ndaluara
Adresë: Rruga Sami frasheri ,prane ishekspozites shqiperia sot
Koha e vëzhgimit:15.06.2017
Madhësia nuk ka reklamime te ndaluara

Monitorimi I aktivitete,
veprimtari/materialeve të ndaluara të
fushatës
Lloji/Natyra:
Numri:
Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)
Koha e monitorimit:
Informacione të tjera:
Lloji/Natyra:
Numri:
Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)
Koha e monitorimit:
Informacione të tjera:

Shënim:
- Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

vezhgim ne oren 12.30
vezhgim ne oren 11.30
vezhgim ne oren 17.30
vezhgim ne oren 12.30
vezhgim ne oren 11.30
vezhgim ne oren 11.30
vezhgim ne oren 10.30

11.06.2017
11.06.2017
12.06.2017
12.06.2018
13.06.2017
15.06.2017
15.06.2017

Perball taivanit
te parku I autobuzave
ne Vlore
rruga fortuzi
te sheshi willson
te rruga don bosko
ne laprake

ora 10.30
ora 09.30
ora 13.30

11.06.2017 Tatim me sekretaren e komunikimit me jashte znj.Besa xhumari prezantim dhe njohja me kerkesat
12.06.2017 Takim me financierin z. Rushan Nano si me siper
13.06.2017 Takim me kryetarin e partise per Tiranen z.Hektor si me siper
14.006.2017leter Bashkise se Tiranes per konfirmimin e zyrave
15.06.2017 leter kryetarit te partise,Financierit dhe sekretares per komunikim per dhenien e informacionit
te kerkuar sipas ligjit.

Ne vezhgimet e mia nuk ka asnje shkelje te rregullave dhe perdorim te materialeve te ndaluara
Vezhgimi vashdon me monitorimin e shpenzimeve te fushates

Ju faleminderit per Bashkepunimin

Me respekt Flutura Luke

nje takim dhe bisedepa shpenzime
nje takim dhe bisedepa shpenzime
Takim me banoret
takim me banoret ne rruge
takim me banoret ne rruge
takim me banoret ne rruge
takim me banoret ne rruge

