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INFORMACION  

 
KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 

 
TIRANË 

 
 Në zbatim të misionit tim, caktuar me vendimin nr.150, dt.26 prill 2022, të Komisionerit 

Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili ka shpallur rezultatin e shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të 
licensuar (auditëve ligjorë), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 
partitë politike për vitin 2021, si dhe sipas kontratës tone të përbashkët me nr.prot. tuajin 2510, dt. 
30.05.2022, ju informoj se , për partinë “Zgjidhja” nuk është hartuar raporti i auditimit për fondet vjetore 
të vitit 2021. 
 Siç ju kam shkruar dhe në informacionin e dt. 21 tetor 2022, për partinë “Zgjidhja” i kam kërkuar 
KQZ-së numër kontakti, por nuk e kishin të mundur të gjenin gjë. I kam shkruar Partisë në adresën e 
postës elektronike të shpallur info@zgjidhja.al por m’u kthye e-mailli i dërguar me shpjegimin si adresë e 
paarritshme. I kam shkruar në messenger, por nuk është kthyer përgjigje. Nr. e kontaktit e kam gjetur 
nëpërmjet njohjeve të mia. I kam shkruar z.Kokëdhima në messanger dhe i kam dërguar dërguar edhe 
mesazh telefonik. Më ka drejtuar tek ekonomisti i tij, të cilit ia kam dërguar nëpërmjet postës elektronike 
kërkesat e mia.  Nuk më është dërguar asnjë material. U kam thënë dhe u kam shkruar për vlerën e 
pagesës por nuk pranojnë ta kryejnë atë.  

Për sa u parashtrua më sipër, ju paraqes komunikimet me partinë “Zgjidhja” në periudhën tetor-
dhjetor 2022: 
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                                AUDITUESE LIGJORE 
                          Fatmira Kastrati (Sykja) 
 
         
 
Tiranë, më 28 dhjetor 2022 


