
 

KOMUNA POGGIBONSI 

 
KONTRIBUTE për PAGESËN e QIRASË për VITIN 2014 

Në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun (Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP) të Komunës Poggibonsi 
(Piazza Cavour, 2 - kati përdhes) mund të bëhen kërkesat për kontributin e qirasë për vitin 2014, siç 
parashikohet nga ligji 431/98. 
 

KËRKESAT DUHET TË PARAQITEN 

brenda orës 12.00 të datës 22/04/2014    

Kriteret për pranimin në konkurs janë: 
♦ të jeni rezident në Komunën Poggibonsi dhe në banesën që është objekt i kontratës së qirasë 
♦ Për qytetarët imigrantë: rezidencë në Itali të paktën që prej 10 vjetësh ose të paktën që prej 5 

vjetësh në të njëjtën krahinë; 
♦ të mos jeni titullarë të drejtash pronësie të një “banese të përshtatshme” për kërkesat e bërthamës 

familjare në Komunën Poggibonsi ose në çdo lokalitet tjetër parametrat e të cilit hyjnë në ato 
të treguara nga Ligji Krahinor n. 96/96; 

♦ Të mos keni pronësi të tjera të patundshme as në Komunën Poggibonsi as gjetiu; 
♦ vlera ISE e bërthamës familjare jo më e madhe se € 28.237,55; 
♦ vlera ISEE e bërthamës familjare jo më e madhe se € 16.000,00; 

KUJDES: TË ARDHURAT  PËRCAKTOHEN  NËPËRMJET  VËRTETIMIT  ISEE ENDE TË 
VLEFSHËM NË DATËN E PARAQITJES SË  KËRKESËS 
Personat që kanë ISE të barabartë me 0 ose ISE më pak se tarifa e qirasë së paguar ose gjithsesi më të 
vogël se € 6.524,31 duhet: 

- në rast se ndihmohen nga Shërbimet Shoqërore: duhet të paraqesin vërtetimin e Përgjegjësit të 
Shërbimeve Shoqërore që vërteton se subjekti merr asistencë në formë kontributesh e/o shërbimesh të 
dhëna 
- në rast se nuk ndihmohen nga Shërbimet Shoqërore: duhet të paraqesin Dokumentin bashkëlidhur 
A ku të saktësojnë me detaje prejardhjen e të ardhurave që lejojnë mbajtjen e bërthamës familjare dhe 
pagesën e qirasë dhe Dokumentin bashkëlidhur B për ndihmat që vijnë nga persona të tjerë. 
Sasia e kontributit përcaktohet në raport me vlerën ISE dhe tarifën që rezulton nga kontrata e qirasë 
rregullisht e regjistruar. 

Kërkesat duhet të përpilohen vetëm me formularët e përgatitur posaçërisht nga Komuna, të shpërndarë 
pranë Zyrës së Marrëdhënieve me publikun (URP). Përveç kësaj duhet: 

- të nënshkruhen siç duhet; 
- të paraqiten me të gjitha dokumentet e bashkëlidhura, përndryshe ndëshkoheni me përjashtim; 
- të shënoni adresën ku duhet të dërgohen komunikimet lidhur me konkursin; 
- të paraqiten vetëm në Zyrën e Protokollit (Ufficio Protocollo) ose të dërgohen me postë 

rekomandé a/r brenda afatit të caktuar. Për ato që dërgohen me postë rekomandé do të ketë vlerë 
vula e zyrës postare që e ka pranuar. 

Formularët për kërkesat dhe konkursin e plotë gjenden pranë URP dhe tek faqja Internet  
www.comune.poggibonsi.si.it  
Për informacion të mëtejshëm telefononi në numrin 0577-986203 (URP) ose në numrin 0577-986341 
(Zyra për Mbështetjen e Banimit) 


