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1.1. Përshkrimi i shkurtër i situatës

Rezultatet e zgjedhjeve vendore Maj 2011

Zgjedhjet e fundit vendore u zhvilluan në Maj 2011, ku morën pjesë rreth 56 
subjekte politike dhe 2 koalicione, Aleanca për qytetarin dhe Aleanca për të ardhmen. 
Gjithsej u numëruan 1.571.069 vota të vlefshme në 373 njësi vendore në të gjithë 
Shqipërinë. Në total u zgjodhën 64 kryetarë bashkie, ku 53.8% i takonin Aleancës 
për të ardhmen dhe 46.2% Aleancës për Qytetarin. Vetem tre kryetarë bashkie i 
përkisnin gjinisë femër1), ndërkohë që nga 308 kryetarë komunash, vetëm dy prej 
tyre ishin femra2). Edhe pse forcat politike të përfshira në këto zgjedhje u munduan 
për një fushatë të qete e pa konfrontime, zgjedhjet e Majit 2011 u karakterizuan 
nga tensioni politik, ashtu si dhe në të kalurën.

Nevoja e monitorimit të perfomancës të të zgjedhurve lokalë

Zgjedhjet lokale të Majit 2011 ishin një moment i rëndësishëm për qytetarët 
dhe komunitetet në Shqipëri, një moment ku rifreskohet axhenda e zhvillimit për 
çdo bashki e komunë, një moment ku idealisht gara zhvillohet mes programeve 
teknike. Gjithashtu, këto zgjedhje, ashtu si dhe të tjerat në të kaluarën, përbënin 
një sprovë sa delikate aq dhe të rëndësishme për stabilitetin politik të vendit dhe 
ardhshmërinë e proçesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 

Në zhvillimin e këtyre zgjedhjeve, pavarësisht përpjekjeve nga kandidatët për 
prezantimin e programeve dhe premtimeve elektorale mbi nevojat afatshkurtra 
dhe afatgjata të komunitetit, u dallua përsëri polarizimi partiak, duke mbizotëruar 
debatin dhe hapësirat publike. Ky polarizim partiak i zgjedhjeve shtrembëron 
gjykimin e votuesve dhe ul ndjeshëm gatishmërinë e publikut në nivel lokal për të 
parë punën konkrete të këtyre politikanëve dhe për ta krahasuar atë me premtimet 
e dhëna. Komuniteti lokal humbet kështu një mundësi për të qenë më i informuar 
dhe i edukuar për zgjedhjet politike në të ardhmen.

Si rrjedhim, lind nevoja e monitorimit për të vlerësuar nisjen e iniciatitave 
dhe përmbushjen programeve të premtuara, vazhdimësinë ose ndërprerjen e 
projekteve të administratës së mëparshme dhe kostot që rëndojnë mbi komunitet 

I HYRJA

1. Bashkitë Patos, Burrel dhe Konispol
2. Komunat Kajan dhe Gjergjan në Qarkun e Elbasanit
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si dhe marrëdhënien e të zgjedhurve të rinj me administratën ekzistuese dhe 
ndikimin e saj në vazhdimësinë dhe efiçiencën e punës së strukturave lokale.

Monitorimi i jep mundësinë secilit qytetar, por sidomos organizatave, grupeve 
lokale të interesit dhe medias për një pikënisje serioze nga ku ata mund të kërkojnë 
llogari për perfomancën e të zgjedhurve vendorë. Hapi i mëtejshëm konsiston 
në monitorimin në terren të kësaj performance dhe duke e ballafaquar atë me 
nevojat lokale, me strategjitë e zhvillimit për secilin rajon dhe me platformat dhe 
premtimet elektorale të këtyre të zgjedhurve, duke realizuar në këtë mënyrë një 
pasqyrë informative analitike dhe të aksesueshme nga të gjithë, për një edukim 
politik afatgjatë të komunitetit dhe për të bërë zgjedhje më të zgjuara në proçeset 
demokratike në të ardhmen.

Monitorimi nxit median lokale, por dhe atë kombëtare, të raportojë e të 
shqyrtojë çështjet teknike, konkrete dhe aktuale që ju përkasin komuniteteve dhe të 
zgjedhurve vendorë, të raportojë e të komentojë mbi performancën dhe rezultatet 
teknike të pushtetit lokal. Kjo iniciativë ka një aspekt të theksuar ‘pronësie lokale’ 
duke angazhuar monitoruesit dhe hulumtuesit që janë edhe banorët lokalë të 
komuniteteve, median lokale, si dhe duke prodhuar përfitime për shoqërine civile 
dhe grupet e interesit të zonave përkatëse. 

1.2 Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi: Vendosja e të zgjedhurve lokale përballë përgjegjësisë politike dhe 
rritja e llogaridhënies së tyre ndaj komunitetit përkatës përmes fuqizimit të këtij 
komuniteti me anë të informacionit analitik mbi performancën e krahasuar.

Objektivat:

Rritja e transparencës dhe e kuptueshmërisë mbi platformat dhe premtimet •	
elektorale përmes monitorimit të medias dhe përmbledhjes së këtij 
informacioni në portalin interaktiv të internetit.

Rritja e ndërgjegjësimit të komuniteve lokale dhe inisiativave qytetare •	
për kërkesë llogarie ndaj të zgjedhurve vendorë përmes publikimit dhe 
mediatizimit të rezultateve të monitorimit të performancës gjatë muajve të 
parë në detyrë. 

Influencimi dhe orientimi i mediave lokale dhe kombëtare për të raportuar •	
mbi problematikat konkrete dhe mbi perfomancën konkrete të të zgjedhurve 
vendorë përmes përfshirjes në projekt dhe dhënies së gjithë informacionit 
në mënyrë të regullt e të shpeshtë dhe nxitjes për ta publikuar dhe përdorur 
në shërbim të publikut.

Edukimi aftagjatë i komunitetit mbi të drejtat dhe fuqinë e tij politike duke •	
vënë fokusin te të rinjtë dhe votuesit e herës së parë përmes aktiviteteve 
promovuese të projektit në katër zonat e parashikuara. 
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2 METODOLOGJIA

Studimi i realizuar nga Qendra “House of Europe” përfshin një periudhe 
kohore të ndarë në 2 faza: Faza e I-rë Shtator – Dhjetor 2011 dhe faza e II-të  Janar 
– Qershor 2012 me një shtrirje territoriale në 4 bashki të vendit: Fier, Lushnjë, 
Lezhë dhe Burrel. Janë marrë në analizë 2 periudha për të parë në vazhdimësi 
ecurinë e zbatimit të premtimeve të kandidatëve fitues për një periudhë gati 1 
vjeçare.

Metodologjia e ndjekur është një ndërthurje  e  analizës së informacioneve të 
marra nga burimet primare dhe sekondare, studimeve dhe raporteve të ndryshme 
të zhvilluar nga subjekte të ndryshme mbi pushtetin vendor, trajtimit nga media 
e shkruar dhe elektronike në nivel kombëtar dhe lokal mbi programet elektorale 
dhe zbatimin e tyre gjatë periudhës të marrë në shqyrtim dhe rezultateve të 
intervistave gjysëm të strukturuara që u realizuan me përfaqësues të bashkive, 
këshillave bashkiak, përfaqësues të OJF-ve që janë aktive në zonat përkatëse, 
përfaqësues të grupeve të interesit, etj

Analiza e informacioneve nga burime të ndryshme

Për realizimin e këtij studimi u morën në analizë informacione nga burime 
primare dhe sekondare duke iu referuar dy periudhave kohore respektive: a) 
periudha gjatë zhvillimit të fushatave elektorale nga ana e kandidatëve fitues për 
postin e kryetarit të bashkisë dhe b) periudha gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes 
së bashkive nga ana e tyre.

Në fokus të studimit ishin 

Premtimet elektorale të bëra para elektoratit në lidhje me platformën e tyre •	
të punës për drejtimin në të ardhmen të bashkisë, duke përfshirë drejtimet 
të përzgjedhura nga ana e tyre si prioritete për zhvillimin ekonomik, social 
të zonës së tyre dhe që ndikojnë në mënyrë direkte dhe indirekte në 
përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit. Në platformat elektorale 
vend të rëndësishem zënë edhe zgjidhjet e menduara për problemet më 
shqetësuese me të cilat përballet komuniteti i zonave  të kandidimit.

Realizimet konkrete të objektivave të shprehura në platformat e drejtuesve •	
të bashkive: Fier, Lushnjë, Lezhë dhe Burrel për 100 ditët e para të punës 
së tyre me mandatin e ri të fituar nga zgjedhjet e 8 Majit 2011.
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Pjesë e informacionit kanë qenë edhe :

Vendimet e Këshillave Bashkiake të marra gjatë periudhës që nga 
konstituimi i tyre deri në fund të Dhjetorit duke i lidhur me proçesin realizues të 
prioriteteve kryesore të punës së qeverisjes së re;

Këshilli Bashkiak i Lezhës zhvillon mbledhjen e parë në 5.07.2011. Për 
periudhën Korrik - Dhjetor 2011 janë zhvilluar 9 mbledhje dhe janë marrë 73 
vendime.

Këshilli Bashkiak i Lushnjës  për periudhën Korrik - Dhjetor 2011 ka 
zhvilluar 7 mbledhje në të cilët janë marrë 58 vendime.

Këshilli Bashkiak i Burrelit zhvillon mbledhjen e parë në 1.07.2011. Për 
periudhën Korrik - Dhjetor 2011 janë zhvilluar 11 mbledhje dhe janë marrë 43 
vendime.

Raportet dhe informacionet e realizuar nga sektorë të ndryshëm në 
bashkitë përkatëse si dhe informacionet dhe aktivitetet e publikuara në web-site e 
tyre si: http://www.lezha.org/;  http://bashkiafier.gov.al/, http://www.bashkialushnje.
gov.al/, http://bashkiaburrel.gov.al/

Monitorimi i medias së shkruar dhe elektronike

U monitoruan 11 gazeta kryesore3) me shtrirje kombëtare si dhe lokale në 
lidhje me fushatat dhe platformat elektorale të kandidateve në 4 bashkitë përkatëse: 
Fier, Lushnjë, Lezhë dhe Burrel  si dhe më pas për programet konkrete të vëna në 
zbatim për plotësimin e premtimeve gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes së re 
vendore. Në fokus të këtij monitorimi ishte edhe reagimi i komunitetit, sferës së 
biznesit, shoqërisë civile mbi impaktet e programeve dhe projekteve të ndërmarra 
nga kryebashkiakët gjatë periudhës së marrë në analizë. Gjithashtu në funksion të 
studimit për të siguruar një informacion më të gjerë janë shfrytëzuar edhe artikujt, 
intervistat, debatet, prezanimet e zhvilluar në kanale televizive kombëtare dhe 
lokale si: TV Top Chanel, TV Vizion +, TV Klan, Apollon TV, Margit Tv, TV7, TV 
4, TV M+, TV Rozafa, TV Lezha, etj.

Organizimi i Tavolinave të rrumbullakta

Në bashkitë përkatëse u realizuan tavolina të rrumbullakta me pjesëmarrjen e 
përfaqësuesve të bashkive, medias, OJF-ve, institucioneve të tjera në nivel vendor 
për të diskutuar rreth gjetjeve e  rekomandimeve të studimit, mbi çështjet më 
shqetësuese në bashkitë e tyre ku një pjesë e sygjerimeve dhe rekomandimeve 
janë reflektuar në draft studimin. Gjithashtu përfaqësues të sektorëve të ndryshëm 
të bashkive vendosen në dispozicion materiale të tjera plotësuese mbi çështjet e 
trajtuara në draft studimin.

3. Koha Jonë, Gazeta Shqiptare, Metropol, Panorama, Gazeta Shqiptare, Shekulli, Mapo, Gazeta 55, Gazeta 
Shqip. Standart, Telegraf
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3 MUAJT  E PARË TË 
QEVERISJES VENDORE

3.1. BASHKIA E LEZHËS

3.1.1. Informacion i përgjithshëm

Gjatë zgjedhjeve vendore 2011 kandidaturat për kryetar të Bashkisë së Lezhës  
ishin Z. Viktor Tushaj përfaqësues i Aleancës për Qytetarin dhe Z. Gjok Jaku, 
përfaqësues i i Aleancës për të Ardhmen ku fitues u shpall me 302 vota më shumë 
kandidati i Aleancës për Qytetarin, Z. Tushaj, duke rikonfirmuar në këtë mënyrë 
mandatin e mëparshëm.

Z. Tushaj e drejtoi fushatën e tij me sloganin “Jetojmë bashkë - vendosim 
bashkë”  dhe në qendër të platformës së prezantuar për katër vitet e ardhshme 
ishte qytetaria aktive për një bashkëpunim dhe vendimmarrje me transparencë 
të plotë, në interes të qytetarit, vazhdimi i investimeve publike për një Lezhë në 
ndryshim, një administratë teknike, bashkëpunuese me qytetarin dhe në shërbim të 
tij, integrimi i plotë i qytetit të Lezhës, në bashkësinë europiane, përmes zhvillimit 
të turizmit, rivlerësimit dhe rivitalizimit të të gjitha vlerave të trashëgimisë 
historike, kulturore dhe etnografike, për ta kthyer Lezhën në destinacionin turistik 
që meriton të jetë.

“Ju rikandidoni për Bashkinë e Lezhës. Përse duhet t’ju votojnë ju, 
dhe jo kandidatin tjetër?

Rikandidoj për të vazhduar më tej dialogun dhe bashkëpunimin 
me qytetarët e mi të mrekullueshëm, për një Lezhë në ndryshim. 
Rikandidoj për të vazhduar projektet e nisura në këto katër vite për 
ta bërë Lezhën më të bukur për banorët e saj dhe më atraktive për 
turistët. Rikandidoj edhe për faktin se kam punuar për katër vite me 
shume ritëm dhe kam vënë në rrugën e zgjidhjes disa projekte të cilët 
kërkojnë kohë për tu realizuar. Besoj tek vota e qytetarëve lezhjan, 
të cilët do më votojnë mua, sepse në këto katër vite kam bërë më të 
mirën e mundshme. I ftoj qytetarët e mi të më votojnë mua, sepse 
kam paraqitur dhe konfirmuar tek ata vizione mjaft të qarta për të 
ardhmen e qytetit dhe bashkëqytetarëve të mi.”

Intervista në  Gazetën  Shekulli, datë  23.04.2011
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Me vendimin Nr. 27, datë 05.07.2011 kemi zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit 
Bashkiak Z.Agustin Marku dhe nënkryetar Z. Qazim Dushku. Këshilli Bashkiak 
përbëhet nga 25 këshilltarë ku 12 këshilltarë i përkasin koalicionit “Aleanca për të 
Ardhmen”, 11 koalicionit “Aleanca për Qytetarin”, 1 PBDNJ-së dhe 1 i pavarur. 
Gratë në Këshillin e ri Bashkiak përfaqësohen vetëm nga një këshilltare ose ky 
përfaqësim është 4%. Gjithashtu ajo që bie në sy është se në këtë Këshill kemi 
përfaqësues të 21 partive politike.

3.1.2. Premtimet elektorale

Synimet kryesore të Platformës elektorale të kandidatit fitues për postin e 
Kryetarit të Bashkisë që u prezantuan para komunitetit gjatë fushatës zgjëdhore 
ishin:

Punësimi

Për zhvillimin e biznesit i cili konsiderohet si mbështetja kryesore e Bashkisë, 
nga i cili gjenerohen të ardhura dhe sigurohet hapja  e vendeve të reja të punës , 
për ndryshimin e jetës së qytetarëve premtimet kanë të bëjnë me:

Ulje të nivelit të taksave deri në kufirin e lejueshëm ligjor, 30%, brenda vitit - 
të parë të mandatit tim të dytë. 

Transparencë në përdorimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, - 
duke përdorur çdo vit proçesin e buxhetimit me pjesmarrje, ku 50% e të 
ardhurave të planifikuara për investime, do lihet në dorë të komunitetit të 
biznesit dhe atij qytetar për vendimmarrje.

Përdorim me efektivitet i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore - 
në punë publike dhe shërbime në dobi të komunitetit qytetar dhe atij të 
biznesit.

Përcaktimi i kufijve fiskale të Bashkisë Lezhë do jetë hapi i parë që ne do - 
bëjmë në drejtim të mbledhjes dhe administrimit të taksave dhe tarifave 
vendore.

Evidentimi i plotë i të gjithë subjekteve që ushtrojnë aktivitet privat në - 
territorin brenda juridiksionit të Bashkisë Lezhë. 

Faturimi në kohë rekord për të gjithë kategoritë e bizneseve dhe për - 
abonentet familjare.

Planifikimi dhe sistemimi urban

Miratimi në të gjitha nivelet administrative të Planit Përgjithshëm - 
Rregullues;

Ristrukturimi i Strategjisë së Zhvillimit të qytetit, për periudhën 2012 - - 
2020
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Hartimi i Masterplanit të Turizmit në bashkëpunim me UET; - 

Hartimi i Projektit për ndërtimin e  Shëtitores ”Bregu Drinit”;- 

Ndërtimi i rrugës dytësore të Spitalit;- 

Ndërtimi i rrugës së Kalasë;- 

Rikonstruksioni i plotë i sistemit të furnizimit me ujë (me donatorë);- 

Sistemimi i bllokut banimit lagje Spitalit; - 

Sistemimi i bllokut banimit lagje Gurra;- 

Sistemimi i bllokut banimit lagje Beslidhja (Bregu Drinit);- 

Ndërtimi  një segmenti  Tip, në “Shëtitoren e Bregut  Drinit”; - 

Përsa i përket krijimit të ambienteve publike bashkëkohore në të gjitha lagjet 
premtimet kryesore kanë të bëjnë me: 

Shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta në të gjitha blloqet e banimit;- 

Gjelbërimin (pyllëzimi) e kodrës së Kalasë me bimësi të përshtatshme, në - 
varësi të terrenit (Shege).

Rritjen e cilësisë së pastrimit, nëpërmjet mekanizimit dhe përmirësimit të - 
teknologjisë;

Shtrirjen e projektit të grumbullimit në mënyrë të diferencuar të mbetjeve - 
urbane, në të gjitha lagjet e qytetit (me infrastrukturë rrugore);

Ndërtimin e qendrës për riciklimin e mbetjeve urbane;- 

Arsimi dhe Kultura

Në lidhje me arsimin synimi kryesor është ngritja e cilësisë së shkollimit 
përmes ndërtimit të shkollave të reja dhe orientimit drejt qytetit universitar dhe 
konkretisht masat që do të merren gjatë mandatit të ri do të jenë;

Ndërtimi, pajisja dhe vënia në shfrytëzim të dy shkollave në qytet; (një - 
shkollë e mesme dhe një 9-vjeçare)

Hapjen e një Filiali të Universitetit në qytetin e Lezhës;- 

Ndërtimi i Muzeut Arkeologjik & Etnografik të qytetit;- 

Krijimin e traditës për festimin e  ”Natës së Bardhë” të kulturës - 
Shqiptare;

Thellimi, nxitja dhe mbështetja ndaj Institutit të Arkeologjisë, për - 
promovimin e trashëgimisë kulturore në qytetit;

Mbështetje të plotë të gjitha sporteve dhe kalimi i ekipit të futbollit në - 
Ligën Superiore;
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Sektori Social - ekonomik:

Zbatimi i  projektit për ndërtimin e Parkut Industrial ku do të punësohen - 
mbi 3 mijë punonjës, jo vetëm qytetarë të Lezhës, por dhe nga periferitë.

Ulja e varfërisë nëpërmjet punësimit të rreth 3000 banorëve;- 

Zbatimi i Projekteve të kushtëzimit të NE nëpërmjet, “Punëve dhe - 
shërbimeve në komunitet”.

Ngritja e një qendre të re për “Moshën e Tretë” në lagjen Skenderbeg;- 

Rritja e pjesëmarrjes në sistemin arsimor të fëmijëve të komunitetit - 
Rom, Egjiptian dhe familjeve në nevojë, si dhe për tërheqjen e fëmijëve të 
rrugës.

Motivimi i nxënësve me rezultate të larta në shkollat e mesme të qytetit - 
nëpërmjet dhënies së bursave.

Zhvillimi i  turizmit

Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit të Turizmit- 

Vazhdimësia e një sërë projektesh mbi zhvillimin e turizmit. Bashkia Lezhë - 
së bashku me 15 partner të tjerë, të zonës së Adriatikut ka fituar një projekt 
prej 3 milionë euro, për ngritjen e një rrjeti turistik ndërkombëtar që ka në 
vëmendje qytetet e murosura. 

Investimet në zonën arkeologjike dhe kalanë mesjetare, po krijojnë premisa - 
të plota për ngritjen e një muzeu arkeologjik. 

Trashëgimia etnografike e banorëve të qytetit tonë në të cilin gjenden - 
38 kostume popullore e bëjnë të domosdoshëm ngritjen e muzeut 
etnografik. 

Projekti “Historia, kultura, turizmi, arti dhe zanatet e vjetra të Adriatikut  - 
të Europës” i cili promovon idenë e përdorimit të vlerave kulturore dhe 
fuqizimin e potencialit turistik të territoreve target, duke krijuar identitete 
lokale që kanë si referencë si promovimin ashtu edhe menaxhimin e integruar 
të turizimit bazuar te atraksioni i qyteteve historike, qytetet e murosura, 
kështjellat dhe sitet kulturore të përfshira në territorin e projektit.

3.1.3. Realizimet 

Në bashkinë e Lezhës në qendër të punës së qeverisjes vendore kanë qenë 
investimet në:  infrastrukturë, rregullimet e ambienteve dhe rrugëve  të lagjeve, 
kanalizim-ujësjellës, sisteminim e parqeve dhe shtimin e siperfaqeve të gjelbërta 
si dhe vazhdimësia e punës në zbatimin e disa projekteve infrastrukturore të 
mëparshme. Sipas zotit Tushaj, vlera e objekteve në proces kap shumën e afër 6 
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milion €, ku 1 milion € janë kredi dhe pjesa tjetër investime të buxhetit të shtetit, 
Bashkisë dhe donatorëve të ndryshëm4). Gjatë periudhës të marrë në analizë janë 
realizuar këto  investime:

Ndërtimi i rrugës së Kalasë, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit - 
174.000.000 lekë.

Ndërtimi i rrugës dytësore të Spitalit, financuar nga Fondi i Zhvillimit të - 
Rajoneve  58.519.000.

Sistemimi dhe gjelbërimi i rrugës (11,2 ha) në bllokun lagje Beslidhja, - 
financuar me kredi bankare.

Rikonstruksioni i lagjes Gurra, financuar me kredi bankare.- 

Rikonstruksioni i rrugës në lagjen e  Spitalit., financuar me kredi bankare.- 

Rikonstruksioni i rrugës në  lagjen “Nënë Tereza”. financuar me kredi - 
bankare.

Sistemimi i bllokut në bregun e lumit Drin - lagjia “Besëlidhja”, financuar - 
me kredi bankare.

Rikonstruksioni i rrugës tek shkolla “Gjergj Fishta”, financuar me të ardhurat - 
e Bashkisë.

Gjithashtu në Nëntor të 2011 kemi nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet 
Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë Zviceriane për rehabilitimin e furnizimit me 
ujë dhe kanalizimeve për qytetet Lezhë dhe Shëngjin, financim qe kap vlerën prej 
10 milion euro. Gjithashtu edhe Banka Gjerrmane do të financojë me vlerën 3 
milion euro. Kjo marrëveshje lejon rehabilitimin e sistemit të furnizimit me ujë të 
pijshëm, përmirësimin e sistemit të ujërave të zeza dhe forcimin e ndërmarrjeve të 
ujësjellës-kanalizimeve. Impakti do të sjellë një rritje të nivelit të jetesës, përmirësim 
ekonomiko-social, si dhe rritje të potencialit turistik si pasojë e efektit në ruajtjen 
e mjedisit. Projekti do të zbatohet në bashkëpunim me KFW.

Nga ana e bashkisë ka filluar puna edhe për riformatimim e Strategjisë së 
Zhvillimit të qytetit për periudhën 2012-2020. Bashkia Lezhë ka patur një Strategji 
Zhvillimi afatgjatë 2005 – 2015 miratuar që në vitin 2005. Në fundin e vitit 2011 
janë zhvilluar analiza mbi realizimin e Planit të Veprimit të Strategjisë për periudhën 
2005-2011 dhe mbi bazën e kësaj analize po punohet për riformatimin e një 
strategjie të re për periudhën 2011 – 2020. Kjo punë po bëhet në bashkëpunimin 
me ekspertë të kësaj fushe dhe me mbështetjen e DELTA & Flag.

Gjithashtu në bashkëpunim me Universitetin Italian të Turizmit, po punohet 
për përgatitjen e Strategjisë së Zhvillimit të Turizmit në qytetin e Lezhës.

Në lidhje me arsimin puna e Bashkisë së Lezhës gjatë vitit të parë pas 
zgjedhjeve të 2011 është përqëndruar në rikonstruksionet, ndërtimet dhe krijimin 

4. http://www.lezha.org/mat.php?lang=1&idm=565&idr=33
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e ambienteve të reja të institucioneve arsimore për të krijuar ambiente komode 
dhe bashkëkohore për nxënësit. Në këtë kuadër janë ndërmarrë:

Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare “Besëlidhja” Lezhë, financuar nga Banka - 
Botërore 1.835.410.000  lekë.

Ndërtimi i Gjimnazit Lezhë, financuar nga Banka Botërore 1.877.430.000 - 
lekë.

Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Kosova, financuar nga Komuna Bolzano - 
80.000  €.

Ndërtimi i murit rrethues dhe sistemime të kompleksit të shkollave në - 
Lagjen “Besëlidhja”, financuar nga DLDP dhe Bashkia e Lezhës 62157 €.

Në platformën elektorale, Z. Tushaj premton hapjen e një universiteti në qytetin 
e Lezhës. Konkretisht po punohet për realizimin e këtij premtimi. Mendohet që 
në qytetin e Lezhës të hapet një degë e veçantë (e cila mund të jetë “ Fakulteti i 
Studimeve Albanologjike”) , por në takime publike që mendohet të organizohen 
me intelektualë të ndryshëm dhe ekspertë të arsimit të lartë do të finalizohet 
përfundimisht lloji i fakultetit që do të hapet në këtë qytet.

Prioritet të veçantë gjatë vitit të parë i është dhënë edhe zhvillimit të turizmit 
për ti dhënë më shumë potenciale turistike qytetit të Lezhës në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar, duke synuar krijimin e një ambienti tërheqës, të pastër dhe  
njëkohësisht nxitjen e biznesit në këtë drejtim.

Vazhdon zbatimi i projektit “Historia, kultura, turizmi, arti dhe zanatet e vjetra 
të Adriatikut  të Europës” 2011-2013, i cili promovon idenë e përdorimit të vlerave 
kulturore dhe fuqizimin e potencialit turistik të territoreve target, duke krijuar 
identitete lokale që kanë si referencë si promovimin ashtu edhe menaxhimin e 
integruar të turizimit bazuar të atraksioni i qyteteve historike, qytetet e murosura, 
kështjellat dhe sitet kulturore të përfshira në territorin e projektit. Ky projekt 
është në kuadrin e projektit IPA Adriatic, CBC & Bashkia Lezhë ku fondi IPA është 
127.500 Euro  dhe bashkia e Lezhës bashkëfinancon me vlerën prej 22.500 Euro.

Mjedisi ka qenë një prioritet tjetër i punës së bashkisë së Lezhës gjatë qeverisjes 
së re. Në këtë kuadër kemi inagurimin i Qendrës së diferencimit të mbetjeve urbane 
(40.000 €), financuar nga qeveria Hollandeze, Ambasada Zviceriane (DLDP) dhe 
Bashkia e Lezhës. Qendra e riciklimit do të përpunojë rreth 7,500 ton mbetje çdo 
vit, duke i sjellë dobi afërsisht 45,000 banorëve të Lezhës dhe duke përmirësuar 
mjedisin, potencialin turistik për qytetin. Është një nga shembujt e parë të këtij lloji 
në Shqipëri . Kjo metodë e menaxhimit të mbetjeve kontribuon drejt arritjes së 
reduktimit të hedhjes së mbetjeve, pastërtisë dhe higjenës, dhe një zgjidhjeje më 
të qëndrueshme të problemeve mjedisore në Shqipëri. Bashkia Lezhë me fondet e 
veta në këto vite të  fiundit ka rritur ndjeshëm vlerën e investimit për të mbështetur 
projektin e mbledhjes në mënyrë të diferencuar mbetjet urbane. Vetëm gjatë vitit 
2012 me një fond prej 6 milion lekë janë blerë kontenierë për grumbullimin e 
mbetjeve në mënyrë të diferencuar.
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Për shtimin e sipërfaqeve të gjelbëra janë mbjellë nga ana e bashkisë 100 rrënjë 
bli në aksin e rrugës para gjimnazit.

Gjatë vitit 2012 nga ana e Bashkisë së Lezhës janë marrë masat për të rritur 
sipërfaqet që shfrytëzohen për ofrimin e shërbimit të varrimit për qytetarët e 
Lezhës. Në bashkëpunim me Komunitetin u arrit marrëveshja për të sistemuar dhe 
rrethuar një sipërfaqe shtesë prej 3 dy ha tokë, me një fond prej 600 mijë lekë.

Një tjetër inisiativë e ndërnarrë nga Bashkia e Lezhës në bashkëpunim me 
Bordin e Kullimit  ka qenë pastrimi i Kanalit të  Cenit si një nga zonat  më të 
ndotura që përshkon qytetin e Lezhës dhe përfundon në Bregdetin e Shëngjinit, 
pavarësisht se ky kanal  kalon edhe në disa njësi të tjera vendore. Plani i punës për 
pastrimin e këtij objekti është jo vetëm për largimin e mbetjeve disa-vjeçare, por 
edhe krijimin e skarpatës.5)

Për sa i përket punësimit dhe zhvillimit ekonomik nga ana e bashkisë është 
punuar për regjistrimin e plotë të bizneseve që veprojnë në qytetin e  Lezhës duke 
siguruar rritjen e të ardhurave të bashkisë nga derdhja e taksave të biznesit. Për 
vitin 2011 në qytetin e Lezhës janë të regjistruar rreth 913 biznese  ku 669 janë 
biznes i vogël dhe 244 biznes i madh.

Për sa i përket taksave lokale nga ana e Kryetarit Tushaj gjatë fushatës elektorale 
është premtuar ulje e taksave deri në 30% , por në bazë të Vendimit të KB Nr. 
97, datë 12.12.2011 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore” ka një rritje 
10 % të taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe të taksës së zënies së hapësirës 
publike ndërsa në të gjithë zërat e tjerë të tarifave të shërbimeve u shoqëruan me 
ulje të nivelit të tyre, si tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit, kryesisht kjo 
për abonentet familjarë.

Në Bashkinë e Lezhës kemi zbatimin e buxhetimit me pjesmarrje që bën 
që investimet dhe përdorimi i të ardhurave të jetë shprehje e nevojave dhe 
problemeve të komunitetit. Gjithashtu buxhetimi me pjesëmarrje rrit më shumë 
transparencën e  punës së qeverisjes vendore para komunitetit. Edhe në lidhje me 
buxhetin e bashkisë për vitin 2012, nga ana e kryetarit dhe stafit të tij u realizuan 
takime paraprake me komunitetin, përfaqësues të biznesit dhe grupeve të tjera të 
interesit. 

Në fokusin e punës së Bashkisë së Lezhës ka qenë edhe mbështetja e grupeve 
në nevojë.  Aktualisht në Bashkinë e Lezhës ka  1 qendër (Qendra “ShenjtjaMari”) 
për fëmijët në nevojë dhe kryesisht për fëmijët e komunitetet Rom dhe Egjiptian, 
e cila është e fokusuar më shumë në mbështetjen për shkollimin e këtyre fëmijëve, 
aktiviteteve sportive e rekreative si dhe mbështetjen me ndihmë ushqimore e 
financiare për familjet e këtyre fëmijëve. Në partneritet dhe në bashkëpunim me 
Kryqin e Kuq Shqipëtar ka 1 qendër ditore për Moshën e Tretë  cila  funksionon 
që prej Shtatorit të vitit 2008. Bashkia për funksionimin e kësaj qendre ka ofruar 
ambjentet fizike, 10 000 Lekë të reja çdo muaj, pagesën për energjinë elektrike 
dhe ujë si dhe përgjigjet për mirëmbajtjen fizike të strukturës së kësaj qendre. Në 
rastet e ekskursioneve jashtë Lezhës, bashkia siguron falas mjetin e transportit. 
Pjesa tjetër mbulohet dhe menaxhohet nga Kryqi i Kuq Shqiptar - dega Lezhë. 
Gjithashtu Bashkia Lezhë, në bashkëpunim me Kryqin e kuq Shqiptar, Dega Lezhë, 

5. http://www.top-channel.tv
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6. Artikulli “ 5 Shkollat e Lezhës nuk kanë asnjë ngrohje”, datë 9.02.2012 / http://www.shekulli.com.al
7. http://www.lezha.eu/muzeu-lezhes-premtimet-boshe-bashkise/
8. http://www.lezha.eu/muzeu-lezhes-premtimet-boshe-bashkise/

ka disa vjet që financon një kurs rrobaqepësie për gratë e qytetit të Lezhës, me 
qëllim aftësimin e tyre në këtë profesion. Kjo do i shërbejë rritjes së punësimit. 

Vështirësitë dhe sfidat

Edhe pse janë ndërmarrë investime nga ana e bashkisë në drejtim të përmirësimit 
të infrastrukturës arsimore përsëri identifikohen probleme, si në lidhje me sistemin 
e ngrohjes i cili mungon në shkollat 9-vjeçare ashtu edhe ato të mesme të Lezhës. 
Orët e mësimit gjatë dimrit bëhen me shkurtime si rezultat i temperaturave të ulëta 
dhe mungesës së mjeteve ngrohëse. Ngrohja me energji është e pamundur për 
shkak të amortizimit të linjave elektrike në shkolla, pasi nuk mund të përballojnë 
vendosjen e kalorifereve me energji, ndërsa ngrohja me gaz nuk është e lejuar për 
shkak të rrezikut nga shpërthimi i tyre.6) Në shumicën e shkollave të vjetra, nuk 
egziston infrastruktura e godinave për të realizuar ngrohjen me dru zjarri.

Në lidhje me evidentimin dhe regjistrimin e bizneseve që luajnë një rol të 
rëndesishëm në të ardhurat e bashkisë, ka vështirësi duke ndikuar në investimet 
dhe programet e parashikuara për tu zbatuar. Sektori i ndërtimit i cili zë peshën 
kryesore të të ardhurave rezulton të jetë debitor. Kështu në 6-nujorin e parë të 
vitit 2012 janë identifikuar rreth 110 subjeket të paregjistruara. Në këtë kuadër 
Kryetari i Bashkisë, z. Tushaj ka vendosur për ngritjen e një task-force për mbledhjen 
e këtyre detyrimeve.

Një tjetër sfidë me të cilën duhet të përballet Kryebashkiaku i Lezhës është 
realizimi i  projektit dhe dëshirës së vetë qytetarëve lezhiane për ndërtimin e një 
Muzeu Historik-Etnografik i cili do të pasqyrojë vlerat historile, etnografike dhe 
kulturore të këtij qyteti. Aktualisht një fond prej 810 objekte historike-etnografike, 
nga ambientet e ish-Atelies u transferuan në katin e parë të Bibliotekës së Lezhës7), 
që mund të ndikojë edhe në dwmtimin serioz të tyre. Në 17 Janar 2012 nga qyteti 
i Besëlidhjes, por që ende nuk ka një muze historik-etnografik, ministri Aldo Bumçi 
theksoi se viti i 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë do të jetë vit i ndërtimit të 
muzeve, por realisht Bumçi nuk lançoi asnjë projekt konkret për Lezhën8). Ndërtimi 
i këtij muzeumi do të ndikojë edhe në rritjen dhe fuqizimin e turizmit kulturor dhe 
në një prezantim më dinjitoz të vlerave të zonës jo vetëm në nivel kombëtar por 
edhe ndërkombëtar.
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3.2. BASHKIA E FIERIT 

3.2.1. Informacione të përgjithshme

Në zgjedhjet vendore 2011, kandidatët për pozicionin e kryetarit të bashkisë 
së Fierit ishin, Z. Baftjar Zeqo,  përfaqësues i Aleancës për të Ardhmen, si dhe Z. 
Ilir Bele, përfaqësues i Aleancës për Qytetarin. Në përfundim të proçesit të votimit 
në këtë qytet, fitues rezultoi Z. Baftjar Zeqo, me një diferencë prej 4158 votash, 
duke marrë 57,46% votave. Në këtë mënyrë, Z. Baftjar Zeqo u rikonfirmua në 
krye të Bashkisë Fier për herë të tretë rradhazi. 

“Z. Baftjar, ju kandidoni për herë të tretë në krye të bashkisë së qytetit të 
Fierit. Ç’motiv ju shtyn në këtë ndërmarrje?

Tashmë Fieri është bërë për mua pjesë e rëndësishme e jetës sime. 
Nëse nga karriera ime do të mbetet një arritje e dukshme që do t’i 
rezistojë kohës, ky do të jetë vetëm Fieri, Fieri si një qytet i ri me zhvillim 
të hovshëm në të gjitha fushat. Në këtë aspekt, Fieri përbën për mua 
dashurinë time më të madhe. Dhe dashuria si e tillë nuk ka fund, por 
e konsideroj atë ende një obligim qytetar dhe intelektual për të cilin 
arrij ta personifikoj këtë qytet në veten time të dytë. Në këtë kuadër, 
Fieri për mua është ende një udhëtim i pambaruar. Unë jam thjesht 
një kujdestar që do ta çoj atë në stacionin e duhur, do ta bëj qytetin 
modern të së ardhmes. Më duhet të kujtoj se, e ardhmja e këtij qyteti 
ka shumë stacione dhe vetë rruga e zhvillimit të tij është një filozofi e 
tërë me shtrirje të bollshme e të shumanshme.”

Intervistë në gazetën “Telegraf”, datë  24.04.2011

Fushata zgjedhore e Z. Baftjar Zeqo u mendua dhe organizua si një vazhdimësi 
logjike dhe praktike e dy mandateve të tij të mëparshme në krye të Bashkisë 
Fier. Pikat e forta të fushatës së zhvilluar nga kandidati Zeqo ishte shpalosja dhe 
prezantimi i arritjeve dhe projekteve të realizuar për zhvillimin e qytetit në 7 vite 
që ai ka drejtuar Bashkinë e Fierit,  në prezantimin e projekteve të reja që do 
të zbatohen në 4 vitet e ardhshme, në premtime që do të ndikojnë në rritjen e 
cilësisë së jetës së qytetarit fierak, mbështetjen për shtresat në nevojë të qytetit, 
si dhe ndërhyrje të rëndësishme në infrastrukturën e qytetit. sigurisht pa lënë 
mënjanë edhe ndërhyrjen në sektorë të tjerë të rëndësishëm për  një administrim 
të përshtatshëm të qytetit.
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9. http://www.gazeta-shqip.com/politike/a3fd254d4ef82b7a814520136e4babca.html
10. http://www.gazeta-shqip.com/politike/a3fd254d4ef82b7a814520136e4babca.html

3.2.2. Premtimet elektorale

Në fushatën elektorale premtimet kryesore kishin të bënin me vazhdimësinë e 
projekteve të filluar në mandatin e mëparshëm si dhe në zbatimin e 25 projekteve 
të reja në drejtim të përmirësimit të mëtejshëm të infrastrukturës, si një pikë kyce 
për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit të Fierit9). Ndër projektet më kryesore do 
të jenë:

Përfundimi i unazës nga stadiumi te hekurudha.- 

Përfundimi i rrugës në drejtim të Vlorës, si dhe shumë rrugë të - 
brendshme. 

Pastrimi dhe sistemimi i lumit Gjanica.- 

Në intervistat që ka zhvilluar Z. Zeqo në lidhje me platformën e tij elektorale 
dhe premtimet për komunitetin fierak ka theksuar se 3 objektiva të tjera ku do të 
përqendrohet vëmendja e punës së bashkisë do të jenë10):

Turizmi. 1. Pozicioni i Fierit në mesin e trekëndëshit Apoloni-Bylis-Ardenicë, 
përbën mundësinë e rrezatimit turistik të këtyre qendrave dhe për ta bërë të 
prekshëm dhe produktiv do të ngrihet Qendra e Informimit Turistik dhe do të 
përfundojë infrastruktura turistike në përputhje me standardet europiane. Në këtë 
fokus do të operohet edhe me zhvillimin e aktiviteteve të shumta social–kulturore si: 
Festivali i Aktrimit “Apollon”, “Sofra Ilire”, “Shqipëria është Kulturë”, Fjala poetike 
“Apollon”, Festivali “Apollonia International”, “Bylisfonia”, Koncerte të Ansamblit 
“Myzeqeja” dhe Grupit të Këngës Qytetare Fierake, etj. Gjithashtu në shërbim të 
aktiviteteve të mësipërme do të ndërtohet edhe një skenë e lëvizshme. 

Institucionet kulturore dhe Sporti2. 

Rritja e peshës specifike të institucioneve kulturore2.1.  ku synohet te realizohen: 

Rikonstruksioni i Muzeut Historik; a. 

Rihapja e pavijonit të Luftës Antifashiste dhe socializmit; b. 

Do të hapet një muze etnografik; c. 

Ristrukturimi i Qëndrës Kulturore të Fëmijëve “Llambi Bego” d. 

Ngritja e një qendre të re rinore. e. 

Rikonstruksion i plotë i godinës së teatrit.f. 

Zhvillimi i Sportit. 2.2. 

Ndërtimi i Pallatit të Sportit g. 

Ndërtimi i tri qendrave stërvitore në lagjet e qytetit.h. 
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Ndërtimi i stadiumit rajonal i. 

Ndërtimi i një kompleksi stërvitor për futbollinj. 

Ndërtimi i një palestre për sportet e rënda.k. 

Shërbimet sociale dhe kujdesi për kategoritë në nevojë. 3. Në këtë 
kuadër synohet:

Ndërtimi i një qendre multidisiplinare për fëmijët me aftësi të kufizuara. c. 

Ngritja e miniqendrave për personat me aftësi të kufizuar.d. 

Kampe verore për fëmijë të familjeve në nevojëe. 

Ndërtimi i Qendrës Komunitare të Moshës së Tretë.f. 

Vazhdimësia e ndërtimit të banesave për familjet e pastreha me mundësi të g. 
kufizuara financiare.

3.2.3. Realizimet 

Në qendër të vëmendjes së Bashkisë Fier gjatë kësaj periudhe kanë qenë tre 
dimensione të  cilat konsiderohen si shtyllat kryesore nga administrata vendore, 
siç janë zhvilimi i kulturës dhe i sportit, ndihma për shtresat në nevojë si dhe 
infrastuktura. 

Bashkia e Fierit është pjesë e projektit LAMP, i cili financohet nga Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), Agjensia Ndërkombëtare 
për Zhvillim (IDA), Agjensia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), Qeveria 
Japoneze dhe Qeveria Shqiptare ku 3 komponentet kryesore të këtij projekti 
janë:

Komponenti A: Siguria e Zotërimit dhe Rregjistrimi i të Drejtave të Pronës së 
Paluajtshme

Komponenti B: Manaxhimi i Tokës Urbane

Komponenti C: Infrastruktura Bashkiake. 

Pjesë e komponentit C janë a) Zbatimi i Sistemit të Adresave, nëpërmjet të 
cilit do të krijohet dhe mirëmbahet një sistem dhe regjistër adresash. Gjithashtu 
do të ndërtohet dhe vendoset në vendet e duhura infrastruktura e nevojshme 
publike, siç janë emërtimet e rrugëve etj, b) Rikonstruksioni i Bulevardit “Jakov 
Xoxa” që përfshin rikonstruksionin total të infrastrukturës nëntokësore, riparimin 
e trotuareve, dhënien e një shtrese asfalti të gjithë rrugës, rritjen e zonave të 
gjelbëruara, vendosjen e të gjithë ndriçimit të nevojshëm të rrugës, rindërtimin dhe 
lyerjen e fasadave të objekteve në të dy anët e rrugës, vendkalimet e invalidëve, si 
dhe shenjat vertikale e horizontale të trafikut në rrugë.
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Projekti për rikonstrukionin e bulevardit “Jakov Xoxa” i cili është një projekt 
që nuk mund të realizohet me të ardhurat e bashkisë nuk ka filluar të zbatohet për 
mungesë të mos akordimit të granteve nga qeveria qendrore.

Në Korrik 2012 kanë përfunduar punimet në rrugën “Llukan Toska” 
e cila ndodhet në lagjen “16 Prilli”. Përfundimi i këtij segmenti të rëndësishëm 
rrugor, që i referohet aneks- stadiumit deri tek hekurudha çon drejt mbylljes 
unazën perëndimore të qytetit të Fierit. Vlera e investimit është rreth 50 260 
000 lekë duke përfshirë shtrimin, asfaltimin, kanalizimet e ujërave të zeza dhe 
të bardha, trotuare, ndriçimin, sinjalistikën dhe gjelbërimin. Janë bërë gjithashtu 
rikonstruksione në rrugët e brendeshme në qytet: 

Rugës “Riza Shanaj” në lagjen “8 Shkurti” me vlerë 19 800 000 lekë.- 

Rrugës “Astrit Toto” në lagjen “Sheq i vogël” me vlerë 12 530 000 lekë.- 

Rrugës “Kostandin Kallogjeri”, ” me vlerë Lagjia 16 Prilli  6 600 000 lekë.- 

Rrugës “Mico Plaka”, lagja “Kastriot, me vlerë  11 870 000 lekë. - 

Rrugës “Thoma Gallo”, lagja “Liri Gero ” me vlerë  8 780 000 lekë.                    - 

Qendrës Kulturore të Fëmijeve,  Lagja “1 Maji”  me vlerë 32 990 000 - 
lekë.

Rikonstruksion e zgjerim Ura e Sheqit ,  me vlerë  57 500 000 lekë.   - 

Ka përfunduar Plani i Përgjithshëm Ndërvendor, është miratuar në Këshillin e 
Bashkisë Fier dhe të Komunës Qendër. Në datën 23 Tetor do të bëhet kontrolli 
teknik në Agjensinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, dhe më pas pritet 
miratimi në Këshillin Kombëtar të Territorit. Pra, krahas zhvillimit të ndërtimeve 
në bazë të një studimi, do të ketë infrastrukturë rrugore të përshtatshme për 
kalimtarët dhe biçikletat ku një prioriet do t’i jepet dhe lëvizjes së shëndetshme 
urbanistike. Vëmendje do t’u kushtohet gjithashtu tri unazave lidhëse, radialeve të 
lëvizjes dhe tegelave lidhës në qytet. Ndërkohë, nëse qendra e qytetit të Fierit nuk 
ka qenë e përfshirë në Planin e Përgjithshëm Rregullues, zhvillimi në të ka qënë i 
pezulluar, tashmë ajo është pjesë integrale e Planit të Përgjithshëm Ndërvendor 
dhe studiohet si një njësi më vete. Pas miratimit të Planit të Përgjithshëm në KKT, 
do të fillojë normalisht proçesi i dhënies së lejeve të punimeve të ndryshme, duke 
respektuar treguesit e rinj të zhvillimit urban të qëndrueshëm.

Në kuadrin e projektit “Përmirësimi i Performancës Mjedisore në Qeverisjen 
Vendore”, është përfshirë Fieri si rast pilot për Menaxhimin e Mbetjeve të 
Ngurta Urbane  (EELGP). Ky projekt mbeshtetet nga Co-Plan. Qëllimi kryesor 
i këtij projekti është që të krijojë një përmirësim të përgjithshëm kombëtar të 
kushteve të mjedisit në Shqipëri dhe kjo do të arrihet duke përmirësuar ofrimin e 
shërbimeve të mbeturinave të ngurta përmes zhvillimit të mjeteve dhe treguesve, 
duke përmirësuar punën e Ndërrmarrjes së Pastrimit dhe Drejtorisë së Punëve 
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11. http://bashkiafier.gov.al/wp-content/uploads/2010/04/buletini-mars.pdf

Publike të Bashkisë me objektivin përfundimtar për vendosjen e standarteve dhe 
normave të mjedisit.

Përsa i përket turizmit vëmendja e bashkisë së Fierit ka qënë në krijimin e një 
ambienti të pastër dhe tërheqës për turistët. Janë ndërmarrë masa për shtimin 
e sipërfaqeve të gjelbëra. Shtimi i këtyre hapësirave ka filluar me kopshtet dhe 
shkollat e qytetit, duke u shtrirë më tej në të gjithë hapësirat administrative. Në 
kuadër të këtij angazhimi në bazë të vendimit të KB hapësira publike pranë lumit 
Gjanica u është kthyer qytetarëve duke bërë të mundur zhvendosjen e tregut në 
hapësira më të përshtatshme dhe eleminimin e rrezikut që i sillej çdo tregtari dhe 
qytetit në  kohërat me shi  Gjanica dilte nga shtrati pasi ishte i dëmtuar në këtë 
pjesë nga tregu. 

Në drejtim të rehabilitimit të mjedisit i rëndësishëm është realizimi i projektit 
për pastrimin e  lumit të Gjanicës, i cili edhe pse është hartuar nuk po gjen zbatim 
për shkak të mungesës së fondeve. Ky projekt është i një rëndësie të veçantë 
për qytetin e Fierit si një investim në drejtim të rehabilimit të mjedisit, zhvillimit 
të turizmit, por mbi të gjitha për mbrojtjen e shëndetit të banorëve të zonës nga 
rreziku i mbetjeve të akumuluara dhe që derdhen çdo ditë në lumin e Gjanicës. 
Gjithashtu kanë përfunduar 2 studime:

1-Sistemimi i Shpateve të Lumit Gjanica (që përfshin ndërtimin e shpateve dhe 
krijimin e ambjenteve rekreative brenda territorit urban)

2-Në bashkëpunim me studio Italiane është përfunduar Studimi për Pastrimin 
e Ujërave që dalin nga derdhjet e naftës.

Sipas ekspertëve në bashkinë e Fierit, faktorët kryesorë të ndotjes së lumit 
janë të gjitha shkarkimet nga kompani që merren me përpunimin e naftës si dhe 
shkarkimet e ngurta, që sipas një studimi të realizuar prej tyre llogariten llumra 
të rezervuarëve 125 tonë në vit; llumra të sheshit të objektit 46 që llogariten 175 
tonë në vit si dhe katalizator të pasivizuar 50 m3 në vit. 

Janë ndërmarrë edhe shumë aktivitete sensibilizuese me komunitetin për 
mbajtjen e një qyteti të pastër dhe të lulëzuar. Kësaj i ka shërbyer edhe organizimi 
i konkursit “Ballkoni më i bukur” që promovohet për herë të parë nga Bashkia 
e Fierit duke patur si qëllim përmirësimin e imazhit të qytetit të Fierit, duke u 
përpjekur për ta kthyer atë në identitet si “Qytet i luleve”11).

Me vendim të KB Nr 4 të datës 27.1.2011 shpallet organizimi i një konkursi 
për ndërtimin e Pallatit të Sportit të lojrave me dorë ku më pas janë përcaktuar 
edhe fituesit e këtij konkursi konsorciumi CETA Spa (Bergamo, Itali) & A.N.K Shpk 
(Tiranë) & I.B.S Shpk (Fier). Edhe pse është përfunduar projekti për ndërtimin 
e këtij pallati sporti deri tani nuk ka filluar të zbatohet dhe kjo për shkak të 
mosmarrëveshjeve ndërmjet prefekturës, bashkisë, zyrës së regjistrimit të pasurisë 
të cilët akuzojnë njëri tjetrin për mos realizimin e këtij projekti. Kryebashkiaku 
akuzon Zyrën e Regjistrimit të Pasurive se ka disa mbivendosje pronash mbi pronën 
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e bashkisë, prefekti dhe Këshilli i Qarkut akuzojnë Kryebashkiakun për mungesë 
transparence, zyra e kthimit të pronave deklaron se bashkia ka në pronësinë e 
saj rreth 4000 m2 dhe jo 5000 m2 që kërkon projekti. Ky pasim i fajit nga një 
institucion në tjetrin mban peng këtë projekt të rëndësishëm për jetën kulturore 
dhe sportive të këtij qyteti.

Gjatë muajit Gusht në Apolloni dhe në qendër të qytetit të Fierit janë realizuar 
një sërë aktivitetesh të rëndësishëm social-kulturore si: Festivali Ndërkombëtar 
i Teatrit Apollonit, si dhe disa aktivitete të tjera të rëndësishme në kuadër të 
projektit Archeo.s Apolonia Fest 2012, të cilat kanë bërë të mundur përmirësimin 
e jetës kulturore në qytet si dhe kanë promovuar vlerat turistike të rajonit të 
Fierit

Në qendër të punës së bashkisë së Fierit edhe për mandatin tjetër 2011-
2015 është ofrimi i shërbimeve sociale dhe kushteve lehtësuese për komunitetin 
dhe në mënyrë të veçantë për grupet në nevojë. Për mbështetjen e fëmijëve në 
rrisk po zbatohet projekti “Zhvillimi i rrjetit për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri” 
i cili mund te konsiderohet një konsolidim i projektit të mëparshëm “Veprime 
Ndërkombëtare kundër Trafikimit të Fëmijëve”. Në bashkinë e Fierit funksionon 
edhe Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve CPU. Në kuadër të projekteve në fushën 
sociale, u bë e mundur hapja e qendrës së re për moshën e tretë, me një vlerë 
prej 4 milionë lekësh. Bashkia e Fierit me një fond prej prej 32 milionë lekësh ka 
mundësuar investimin për rikonstruksionin e godinës së Qendrës Kulturore të 
Fëmijëve “Lambi Bego” në Fier, punimet e të cilës filluan në Dhjetor 2011. Në 
këtë qendër organizohen kurse të ndryshme edukimi dhe argëtimi për fëmijët dhe 
frekuentohet nga rreth 250 fëmijë të moshave të ndryshme.

Gjithashtu janë në përfundim e sipër:

Ndërtimi i një qendre multifunksionale . 

Bashkia Fier në bashkëpunim me biznesin privat, kanë ndërmarrë nismën e 
ngritjes së një qendre multifunksionale për fëmijët me AK. Projekti parashikon që 
kjo qendër të jetë konform standarteve dhe të marrin shërbim ditor 100 fëmijë 
me AK. Shërbim gjithashtu do të marrin dhe fëmijë të tjerë të cilët nuk do të 
frekuentojnë në mënyre ditore qendrën, por do të bëjnë terapi të programuar ose 
shërbime në familje. Qendra do të jetë e fokusuar në këto drejtime:

1.Edukim dhe arsimim

2.Terapi zhvillimi dhe fizioterapi

3.Aftësim profsional

Qendra është në përfundim e sipër. Për pajisjen me bazën materilale, pagat 
e stafit dhe ushqimin e fëmijëve bashkia i është drejtuar donatorëve të ndryshëm 
pasi kërkesa e tyre për mbështetje nga MPÇSSHB është refuzuar, kjo e mbështetur 
dhe në ndryshimet që i janë bërë udhëzimit për fondin e pa shpërndarë të vitit 
paraardhës. Ndërkohë me përfundimin e godinës, qendra do të fillojë funksionin e 
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saj me fëmijët që ndjekin shkollën e fëmijëve me aftësi të kufizuar (do të transferohen 
nga godina e vjetër për tek godina e re).

Miniqendra për PAK

Bashkia ka ndërmarrë nismën e pajisjes me ambjente zyre dhe argëtimi për  
shoqatat e personave me AK (para-tetraplegjikë, të verbër, shurdh-memece). Këto 
ambjente janë parashikuar që të jenë tek pallatet e banesave sociale të bashkisë. 
Aktualisht po pritet që të përfundojë proçesi i shpërndarjes së shtëpive e më pas 
të fillojë edhe proçesi i shpërndarjes së ambjenteve për këto shoqata. Por nga ana 
e bashkisë vetëm ofrohen ambientet ndërsa pajisja me bazë materiale është shumë 
ë vështirë. 

Kampet verore

Prej 4 vitesh bashkia Fier ka organizuar zhvilluar kampet verore për fëmijët që 
vinjnë nga familje në  nevojë dhe vazhdon ta zbatojë edhe këtë mandat qeverisës.. 
Në kampe për çdo vit kanë marrë pjesë rreth 100 fëmijë, të cilët janë aktivizuar 
në lojra argëtuese, socializuese, ekskursione turistike ku edhe ju janë ofruar fruta, 
pije, ëmbëlsira, etj. Kjo është një nisëm e bashkisë e mbështetur nga donatorë të 
ndryshëm.

Në mbështetje të familjeve në nevojë ka qenë e fokusuar edhe politika 
e strehimit. Aktualisht në Bashkinë e Fierit janë ndërtuar 96 banesa sociale në 
kuadrin e projektit “Ndërtimi i Banesave Sociale“, financuar me kredi (CEB). Fondi 
për ndërtimin e këtyre banesave sociale është 322 milionë lekë, ndërkohë që 137 
milionë i përket bashkisë. 

Janë ngritur strukturat në Bashkinë e Fierit për ndarjen dhe menaxhimin e 
apartamenteve sociale si: Komisioni i strehimit të kryesuar nga kryetari i bashkisë; 
është hartuar rregullorja e organizimit dhe funksionimit të komisionit dhe e njësisë 
së menaxhimiit të banesave sociale dhe kredisë së Bankës për Zhvillim të Këshillit 
të Europës, dhe ka filluar shpërndarja e banesave  për familjet e pastreha pas 
debatesh të gjata në KB ku kjo çështje ka mbetur pezull për një kohë të gjatë.

Problemet dhe vështirësitë

Shkurtimi i granteve dhe mos lëvrimi i tyre në kohë nga ana e qeverisë qëndrore 
përbën një nga problemet me të cilët po përballet kryebashkiaku dhe stafi i tij duke 
sjellë mos realizimin në kohë të projekteve dhe programeve në zbatim. Këtu do 
të përmendim projektin e pastrimit të Lumit të Gjanicës i cili vazhdon të mos 
gjejë zbatim pavarësisht se është premtuar disa herë nga qeveria qëndrore për 
mbështetjen e tij me grant. Ndotja e ambientit vazhdon të jetë një nga problemet 
më shqetësuese në zonën e Fierit e cila kërkon zgjidhje imediate dhe që ka ndikim 
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direkt dhe indirekt në shëndetin e popullsisë si dhe në zhvillimin social ekonomik 
e turistik të kësaj zone. 

Vazhdojnë të jenë prezente mosmarrëveshjet ndërinstitucionale në nivel vendor 
duke sjellë zvarritje në zbatimin e projekteve të miratuara. Një nga shembujt më 
konkretë është zvarritja e zbatimit të projektit për ndërtimin e Pallatit të Sportit 
të lojrave me dorë si rezultat i mosmarrëveshjes ndërmjet Bashkisë, Zyres së 
Regjistrimit të Pronave dhe Prefekturës. 

Mosmarrëveshjet brenda KB i forcave kryesore politike përbëjnë pengesë për 
miratimin e listës së familjeve që do të përfitjonë strehim nga programi i banesave 
sociale. Banesat sociale kanë kohë që janë marrë në dorëzim nga bashkia, por asnjë 
familje nuk ka arritur të futet në to.

Mosmarrëveshjet ndërmjet bashkisë dhe prefekturës janë bërë gjithashtu 
shkak i vonesave në miratimin e buxhetit të vitit 2012 dhe në lëvrimin e NE për 
familjet në nevojë12).

Kohët e fundit Bashkia e Fierit po përballet edhe me prerjen e fondit të 
pakushtëzuar i cli me vendim të MF kalon për pagesën e borxhit që Ndërrmarrja 
e Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a i ka CEZ-it duke u nisur nga fakti që bashkia është 
aksionere në këtë shoqëri. Kjo ka sjellë shkurtimin e fondeve për ushqimin në 
kopshte dhe cerdhe, dhe nga ky vit rreth 950 fëmijë13) që frekuentojnë shtatë 
kopshte publike me ushqim në Fier, nuk do të kenë më mundësinë të ushqehen në 
kopsht po duhet të marrin me vete ushqim nga shtëpia.

3.3. BASHKIA E LUSHNJËS

3.3.1. Informacion i përgjithshëm

Në zgjedhjet lokale 2011, kandidati i Partisë Socialiste, pjesë e “Aleanca për 
të Ardhmen”, Z. Fatos Tushe fitoi kundrejt kandidatit të LSI, pjesë e “Aleanca 
për Qyetarin”, Z. Albert Sanxhaku, i cili rikandidonte për postin e kryetarit të 
bashkisë, me 3744 vota diferencë. Z. Tushe fitoi 11526 vota, ndërkohë që ish-
bashkiaku Sanxhaku fitoi vetëm 782 vota. Sipas nënprefektit të Lushnjës, Florian 
Dani, nuk pati incidente apo probleme gjatë procesit të numërimit të votave dhe 
se ndërprejet gjatë numërimit ndodhën për probleme teknike dhe për shkak të 
lodhjes së anëtarëve të Grupit të Numërimit të Votave.

Fushata e Z. Tushe u mbështet më shumë tek kultura profesionale e drejtimit 
të bashkisë se sa tek premtime konkrete. Ai sulmoi rivalin e tij, Z. Sanxhaku, 

12. http://gazeta-shqip.com/politike/b4ccaa817245b7b9492422a8d2253632.html
13. http://www.panorama.com.al/2012/09/08/debia-te-cez-femijeve-ne-kopshtet-e-fierit-u-hiqet-ushqimi/
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për keqmenaxhim dhe shpërdorim të fondeve të bashkisë, si dhe për korrupsion, 
ndërkohë që e mbështeti kandidaturën e vet në një qeverisje transparante 
ku qytetarët dhe të gjithë aktorët e tjerë të qytetit të Lushnjës do të ishin 
bashkëpjesëmarrës të pandarë të proçesit të vendimmarrjes.

“T’i shërbesh qytetarit, ku je lindur dhe je rritur, them se është një 
kënaqësi e veçantë, që do të thotë që t’i qëndrosh atij pranë në çdo 
problem e në çdo shqetësim të mundshëm që kanë dhe njëkohësisht, 
parimi i qeverisjes sime për katërvjeçarin e ardhshëm do të jetë informimi 
me ndershmëri dhe transparencë i komunitetit që është themeli i jetës 
në demokraci, respektimi i ligjit dhe moralit qytetar dhe një pushtet 
lokal që garanton barazi për të gjithë qytetarët.”

   Fatos Tushe, Gazeta Telegraf 20.05.2011

Ndërkohe u formua edhe Këshilli Bashkiak, ku Aleanca për të Ardhmen 
mori 18 vende dhe Aleanca për Qytetarin fitoi 17 vende, në një total prej 35 
këshilltarësh.  Në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak, më 6 Korrik 2011, Z. 
Tushe bëri betimin duke marrë përsipër detyrën e re si kryebashkiaku i Lushnjës. 
Këshilltari i Partisë Socialiste, Z. Asllan Haxhiu, fitoi të drejtën për të drejtuar KB 
të qytetit. Gjithashtu u zgjodhën edhe përfaqësuesit e këtij këshilli në Këshillin e 
Qarkut, ku nga katër të zgjedhur, tre i përkisnin Partisë Socialiste dhe një Partisë 
Demokratike. 

Në Këshill kemi pjesëmarrjen e tetë grave, ose 23% të anëtarëve të këshillit, 
ndërkohe që numri i partive politike të përfaqësuara në këshill arrin në nëntë. Znj. 
Teuta Korreshi dhe Z. Gentian Nushi jane zgjedhur në postin e nënkryetarëve të 
Bashkisë.

Në Dhjetor 2012, Këshilli Bashkiak miratoi buxhetin për vitin 2012 me 21 
vota “pro”. Buxheti parashikon një vlerë totale prej 5 miliardë lekë të ardhurash, 
ku 77% e tyre do të mbulohen nga taksapaguesit, ndërkohë që pjesa tjetër do 
të sigurohet nëpërmjet granteve qeveritare. Një premtim i Z. Tushe ka qenë 
dhe miradministrimi i buxhetit, duke mos shpenzuar më shumë se prurjet e të 
ardhurave, duke adresuar në këtë mënyrë edhe borxhin e trashëguar nga qeverisjet 
paraardhëse.

3.3.2. Premtime elektorale 

Platforma elektorale e Z. Tushe është mbështetur kryesisht në zhvillimin 
infrastrukturor të qytetit, si të aspektit urban ashtu dhe të atij rezidencial, si dhe 
rritja e hapësirave të gjelbëruara, zhvillimi i mjedisit dhe ulja e ndotjes, si dhe një 
sërë përmirësimesh në shërbimet publike që ofron bashkia. Më poshtë kemi një 
listë të projekteve të premtuara:
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Zhvillimi i Infrastrukturës

Ndërtimi i rrugës hyrëse nga Tirana sipas parametrave bashkëkohorë.- 

Ndërtimi dhe urbanizimi i rrugës Plastmas-Karbunarë.- 

Sistemim dhe asfaltim total të rrugëve dhe trotuareve në qytetin e - 
Lushnjës.

Asfaltim dhe kanalizim të rrugëve të brendshme dhe shesheve të qytetit.- 

Rikonstruktim i rrjetit rrugor dhe kanalizimeve në lagjen “Saravë”.- 

Sistemimi i rrugës në lagjen “Stan”.- 

Rehabilitim i bllokut të pallateve në lagjen “Kadri Qystri”.- 

Rehabilitim i bllokut të pallateve në lagjen “Skënder Libohova” te - 
parafabrikatet.

Rehabilitim i bllokut të pallateve në lagjen “Loni Dhamo” te parafabrikatet.- 

Rehabilitim i bllokut të banesave përballe Bashkisë.- 

Rehabilitim i bllokut të banesave në lagjen “Çlirim”.- 

Zhvillimi i Menaxhimit të Ujërave

Të sigurohet pastërtia e ujit të pijshëm në Lushnjë- 

Investim në kanalizimet e ujërave të bardha (KUB) dhe në kanalizimet e - 
ujërave të zeza (KUZ)

Përfundimi i kanaleve të ujërave natyrale sipër kurorës së qyteti- 

Investim për kanalet vaditëse në lagjen “Karbunarë”- 

Zhvillimi i Mjedisit

Pastrimi i qytetit të Lushnjes- 

Shtimin e kontenierëve në qytet- 

Zbatimi i nismave për informimin qytetar lidhur me grumbullimin e - 
diferencuar të mbetjeve urbane.

Ulja e ndotjes- 

Rritja e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytet.- 

Ofrimi i një qyteti të pastër si nga mbetjet urbane, ashtu dhe nga mbetjet - 
e ngurta.

Pastrimi, sistemimi dhe gjelbërimi i pjesës së mbetur të përroit të qytetit.- 

Mbylljen e fushës ekzistuese të plehrave dhe rehabilitimin e saj duke - 
minimizuar rolin negative në jetën e komunitetit përreth kësaj fushe.
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Zhvillimi i Shërbimeve Publike

Përmirësimi i ndriçimit rrugor në të gjitha lagjet e qytetit- 

Vendosja e sinjalistikës rrugore vertikale dhe horizontale në të gjithë - 
qytetin

Ofrimi i shërbimit të transportit urban për të gjithë qytetarët- 

Sigurimi i sipërfaqes së nevojshme dhe ndërtimi i varrezave të reja të qytetit - 
të Lushnjës

Zhvillimi Social-Kulturor

Rikonstruksion i shkollave me standarte, palestra dhe terrene sportive- 
Rikonstruksion i kinoteatrit “Vaçe Zela”- 
Rikonstruksion i monumenteve kulturore të qytetit, përfshirë këtu shtëpinë - 
muze të Kongresit të Lushnjës

Ngritja e një qendre rinore multifunksionale- 
Ndërtimi i një qendre rehabilitimi për persona me aftësi të kufizuara- 
Ulja e numrit të familjeve të pastreha- 
Kthimi i “SK Lushnja” ne Ligën Superiore të futbollit shqiptar- 

Zhvillime Fiskale

Uljen e taksave vendore për të mos rënduar biznesin, lehtësimin nga to të - 
bizneseve të reja.

3.3.3. Realizimet

Lista e mëposhtme është marrë nga faqja e internetit të Bashkisë Lushnjë dhe 
paraqet projektet e realizuara, apo në realizim e sipër dhe që priten të përfundohen 
brenda vitit 2012.

Kanalizimi i ujërave të zeza në lagjen “Savër”      me vlerë  5.411.850 Lekë1. 

Kanalizimi i ujërave të zeza në lagjen “18 Tetori”    me vlerë  4.930.000 Lekë2. 

Rikonstruksion i rrugës “Misto Mame”       me vlerë  3.466.080 Lekë3. 

Rikonstruksion i trotuarit “Shëtitorja e Palmave”      me vlerë 12.974.328  Lekë4. 

Sistemim i bllokut të banimit “Skënder Libohova”/I me vlerë  13.653.686 Lekë5. 

Zgjerimi i rrugës “Pavarësia” + trafik ndarëse,      me vlerë 8.491.800 Lekë6. 

Sistemim i bllokut të banimit “Skënder Libohova”/II    me vlerë  4.884.128 Lekë7. 

Sistemim i bllokut të banimit në lagjen “Kadri Qystri”  me vlerë 6.869.000 Lekë8. 
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Siç u shprehëm dhe më sipër synimet kryesore të manadatit të Z.Tushe 
përqëndrohen pikësëpari mbi formën e qeverisjes, duke synuar transparencën, 
rritjen e kapaciteve menaxhuese të administratës bashkiake dhe përfshirjen e të 
gjithë aktorëve në qytet në proçesin e vendim-marrjes. 

Për herë të parë kemi zhvillimin e buxhetimit me pjesmarrje. Në kuadrin 
e hartimit të buxhetit për 2012 kryebashkiaku Tushe ka organizuar takim me 
komunitetin, përfaqësues të grupeve të interesit për të përcaktuar problematikën 
me të cilën përballet komuniteti i qytetit të Lushnjës si dhe nevojat më imediate 
që duhet të përfshihen në programin e punës dhe në llogaritjen dhe shpërndarjen 
e fondeve.

Për më tepër, Bashkia Lushnjë po zhvillon një punë interesante përsa i përket 
transparencës dhe informimit të publikut, duke përdorur edhe faqen e saj të 
internetit si portal informacioni. Në këtë faqe mund të gjendet parashikimi i te 
ardhurave për vitin 2012, duke justifikuar në këtë mënyrë buxhetin e parashikuar 
për të njëjtën periudhe; mund të gjenden ndryshimet e fundit përsa u përket taksave 
lokale,  një nismë kjo për të pasqyruar uljet në taksa por edhe shtrirjen më të 
gjerë të bazës së taksapaguesve, si dhe për të informuar qytetarët dhe bizneset në 
lidhje me detyrimet taksore që kanë ndaj pushtetit lokal. Gjithashtu, faqja zyrtare 
e Bashkisë informon edhe mbi projektet e zbatuara, shoqëruar kjo me foto, në 
mënyrë që qytetarët të shohin me një të klikuar ndërhyrjet dhe ndryshimet e 
rezultuara nga këto projekte.

Gjithsesi, ka plot mangësira përsa i përket informacionit të dhënë nga portali i 
Bashkisë, ku midis të tjerash mungojnë informacione thelbësore si:

Vendimet e Këshillit Bashkiak.- 

Buxheti i detajuar për periudhën në fjalë, e nevojshme kjo që qytetaret të - 
shohin se ku synon buxheti në fjalë përsa u përket investimeve publike, informacion 
ky mëse i nevojshëm që qytetarët të ndikojnë në vendimmarrje.

Gjatë vitit 2012 kemi dy momente kyçe që do të luajnë një rol të rëndësishëm 
në zhvillimin afat-mesëm dhe afat-gjatë të zonës së Lushnjës.

Së pari, në 1 Qershor 2012, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit 
në Republikën e Shqipërisë  miratoi Planin e Përgjithshëm Vendor të qytetit të 
Lushnjës. Ky plan u hartua nga një studio izraelite e kontraktuar nga Ministria e 
Punëve Publike dhe e Transportit dhe kap vlerën 500 mijë dollarë. Plani është 
pjesë e Projektit të Menaxhimit dhe Administrimit të Tokës (LAMP II) dhe do të 
mundësoje zhvillim urban të Lushnjës për 10 vitet e ardhshme sipas standarteve 
moderne, ku midis të tjerave, parashikohet shtimi i sipërfaqes për banim me 482.5 
hektarë dhe shtimi i sipërfaqes të gjelberuar me 3.8 hektarë. Në tërësinë e vet, 
plani përfshin katër aspekte kryesore:

1.  Zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit me një cilësi të mirë të jetesës për 
banorët e tij. 

2.  Përmirësim të  mjedisit urban dhe nivelit të shërbimeve sociale.
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3.  Integrim i shpërndarjes së paorganizuar urbane në rrethinat e Lushnjës, 

4.  Kthimi i Lushnjës në qendër rajonale në sajë të zbatimit të përpiktë të planit 
në dhjetë vitet e ardhshme dhe duke marre parasysh afërsinë e qytetit me 
zonën metropolitane Tiranë-Durrës.

Miratimi i PPV-së për qytetin e Lushnjës hap rrugën për një sërë planifikimesh 
dhe projektesh me karakter social, siç është identifikimi truallit dhe ndërtimi i 
banesave sociale për të pastrehët.

Së dyti, më 18 Maj 2012, Bashkia Lushnjë nënshkroi memorandumin e 
bashkëpunimit me USAID, në kuadër të projektit “Planifikimi dhe Qeverisja 
Vendore në Shqipëri.” Projekti në fjalë bazohet në katër drejtime:

Nxitjen e dialogut midis Qeverisë Shqiptare dhe Pushtetit Vendor, për - 
zbatimin e politikave efektive dhe legjislacionit për decentralizimi.

“Përmirësimin e qeverisjes Vendore”, përmes zhvillimit të teknologjisë së - 
informacionit dhe komunikimit në Bashkinë Lushnjë.

“Përmirësimi i menaxhimit të shërbimeve vendore”, që konsiston në - 
përcaktimin e përgjegjësive të sh.a “Ujësjellës Kanalizime” dhe  Sipërmarjes 
së Pastrimit, për të menaxhuar me efiçencë shërbimet në qytet si: uji i 
pijshëm, ujrat e zeza dhe menaxhimin e mbetjeve të ngurta.

“Asistencën për Qeverinë Shqiptare dhe Pushtetin Vendor për planifikimin - 
dhe zhvillimin urban”.

Një nga premtimet e kryebashkiakut Tushe ishte edhe ulja e taksave vendore 
për të mos rënduar biznesin, lehtësimin nga to të bizneseve të reja. Në këtë kuadër 
me inisiativën e tij së bashku me strukturat e administratës së bashkisë, pas një 
analize të ecurisë të të ardhurave në vite, u propozuan ndryshime të taksave dhe 
tarifave vendore të cilat më pas u miratuan nga KB në mbledhjen e zhvilluar në 
23.11.2011. 

Këto ndryshime kishin të bënin me disa rregullime që argumentohen me 
rritjen e kostos së shërbimeve publike, nevojës për përmirësimin e administrimit 
të taksave, si dhe krijimit të lehtësirave për kategori të caktuara të taksapaguesve. 
Ndër ndtryshimet do të përmendnim:

Ulja e barrës fiskale, kryesisht për biznesit e vogël, për të krijuar premisa për - 
hapjen e vendeve të reja dhe rritjen e punësimit, përmirësimin e kushteve 
të punës e cilësinë e shërbimit të këtyre bizneseve, për një prezantim sa më 
dinjitoz dhe shërbim të kulturuar ndaj qytetarëve.

Ulja e tarifës së shërbimit komunitar familjar kjo në nivelin nga 1900 lek/- 
familje në vit në 1800 lekë /familje në vit. Masë e cila ka një efekt financiar 
negativ deri në 2 milion lekë në të ardhurat e bashkisë.

Riklasifikimi i niveleve të tarifës së shërbimeve për kategorinë biznes. Kjo - 
është bërë duke u mbështetur në sasinë e mbeturinave që secili biznes bën 
në qytet duke i dhënë secilit shërbimin sipas kërkesave.
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Pasqyrimin e ndryshimeve ligjore të taksës së mjeteve të përdorura të - 
transportit  rrugorë. 

Taksa e zënies së hapësirave publike do të aplikohet sipas nivelit të - 
përcaktuar në ligj. Këtu kemi parasysh , tregjet e organizuara ambulant, të 
cilët në vitet e kaluara janë anashkaluar pa u vjelë as taksa Vendore dhe jo 
më hapsirat publike që ato zënë për kryerjen e aktivitetit të tyre privat.

Ujla e taksës së fjetjes në hotel në masën 4% nga 5 % që ka qënë me një - 
efekt financiar   negativ prej 123 000 lekë . Kjo ulje do të perballohet me 
rritjen e bazës së taksueshme ku  nga 2 hotele që taksoheshin më parë do 
të taksohen 6 hotele të cilët faktikisht operojnë në teritorin e Bashkisë 
Lushnjë. 

Është ndryshuar tarifa e parkimit për autobuzat ku hiqet tarifa  30 000 - 
lekë në vit për çdo vend parkimi dhe kjo bëhet 9 000 lekë për çdo mjet, 
por duke bërë deklarimin e mjeteve të tyre në fillim të vitit në zyrën e 
shërbimeve, po kështu edhe për fugonat.

Taksa mbi tokën bujqësore.  Dhe kjo taksë është ulur për disa kategori. - 
Edhe pse ka efekt financiar negativ prej 382 733 lekë, ky efekt parashikohet 
të kompensohet nga rritja e bazës së taksës, mirë administrimit si dhe 
vjeljes së detyrimeve nga debitorët.

Në vëmendjen e Bashkisë ka qenë edhe arsimi, ku është punuar për 
rikonstruksionin e shkollave duke synuar krijimin e ambienteve të përshtatshme 
dhe komode për nxënësit, mbështetjen me bursa të nxënësve që vijnë nga familje 
me të ardhura të pakta si dhe shpërblime për nxënës me rezultate të shkëlqyera. 
KB në mbledhjen e datës 26.12.2011 analizoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria 
e Arsim Kulturës për miratimin e bursave të shtetit për nxënësit dhe studentët 
e vitit të parë mësimor 2011-2012.  Pas shqyrtimit të relacionit nga Komisioni i 
Arsimitdhe u konstatua se pranë drejtorisë së A.K. janë paraqitur këto kërkesa: 
a) për arsimin e mesëm 3 kërkesa; b) për arsimin e lartë 47 kërkesa. KB vendosi 
dhënien e bursave të plota 3 nxënësve të vitit të parë mësimor 2011-2012 dhe 
gjysëm bursë për 20 studentë të vitit të parë 2011-2012. Nga Fondi i Ekselencës iu 
dha shpërblim 3 nxënësve.

Nga qeverisja e re vendore gjatë vitit të parë janë marrë masa edhe për 
ruajtjen e  mjedisit që është një problem shqetësues për këtë zonë si dhe shtimi i 
sipërfaqeve të gjelbëra. 

Midis Bashkisë Lushnjë dhe Shoqërisë “Leal” sh.p.k është lidhur një kontratë 
sipërmarrje me objekt “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”në 
qyteti e Lushnjës. Afati i kësaj kontrate është 5 vjet (13.02.2012-13.02.2012). 
Bashkia ka përcaktuar numrin e kontenierëve dhe të koshave të vegjël. Përveç 
296 kontenierë ekzistues janë shtuar edhe 35 kontenierë të rinj dhe janë 
vendosur rreth 100 kosha të vegjël ku 40 copë janë vendosur në  Bulevardin e 
Bashkisë, Rrugën “Shëtitorja Kongresi”, lulishten në qendër të qytetit. Gjithashtu 
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funksionojnë 28 vendgrumbullime të hapura.  Nga kompania sipërmarrëse çdo ditë 
bëhet largimi i mbetjeve (mbetje urbane, mbetje inerte dhe mbetje voluminoze) 
nga vendgrumbullimet për në venddepozitiet e tyre, fshihet çdo ditë me krahë një 
sipërfaqe 282.000 m2 (rrugë, trotuare e sheshe), fshihet me makineri teknologjike 
një sipërfaqe prej 60.000 m2 si dhe punime të tjera të nënshkruara në kontratë.

Midis Bashkisë Lushnjë dhe Shoqërisë “Sefa-Al” (sot Saraci Co) shpk është 
lidhur një kontrate shërbimi me objekt “Mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbëra 
të qytetit” me afat 5-vjeçar e cila ka marrë përsipër të kujdeset për bimësinë, 
sipërfaqet e gjelbëra dhe ato inerte. Sipërfaqet e gjelbëra që mirëmbahen nga firma 
janë: sipërfaqe me lule 8620 m2, sipërfaqe me bar 28.699 m2, sipërfaqe bordure e 
gjelbër 1.555 m2, sipërfaqe fidanishte 16.445 m2, sipërfaqe rrugë e sheshe 3.570 
m2.

Janë mbjellë rreth 300 drurë dekorative. Një pjesë e tyre janë vendosur në 
trotuaret e rrugëve të rikonstruktuara si “Uan Kondakciu” e “Misto Mame”. Janë 
mbjellë edhe bimë dekorative në Rrugën “Fan Noli” e “Darsia” .

Ndërkohë, Bashkia po tregohet tepër aktive përsa i përket gjallërimit të jetës 
social-kulturore të qytetit, ku pjesë e buxhetit janë një seri aktivitetesh që do të 
organizohen gjatë vitit 2012, kalendari i të cilave gjendet në www.bashkialushnje.
gov.al. 

Me inisiativë të kryetarit të Bashkisë është ndërmarrë restaurimi monumenteve 
të kulturës i cili përfshinte monumentin “Toka Jonë” që ndodhet në qendër të 
qytetit për të vazhduar më pas me të gjithë monumentet e tjera që ndodhen në 
qytet14). 

Punë aktive po kryhet edhe përsa i përket gjallërimit të jetës sportive në qytet, 
sidomos në lidhje me skuadrën e qyteti, SK Lushnja, pronë e Bashkisë, ku investime 
të reja, së bashkur me një filozofi të re menaxhimi, kanë vënë theksin në ndërtimin 
e skuadrës bazuar në zhvillimin e talenteve vendase, si një bazë të qendrueshme 
zhvillimi për të ardhmen dhe kthimin e skuadrës në elitën e futbollit shqiptar. 
Në këtë kuadër mund të përmendim akt-marrëveshjen ndërmjet Bashkisë së 
Lushnjës dhe FSHF për ndërtimin e fushës së stadiumit të Lushnjës dhe të aneksit 
tek kthesa e spitalit, e cila kap vlerën e 182.450 mijë euro ku Bashkia e Lushnjës 
do të kontribuojë me 48 % të shumës dhe FSHF me  52 %. Kontributi i bashkisë 
do të programohet dhe në buxhetin e vitit 2013 dhe është parashikuar në akt-
marrëveshje që kjo shlyerje të bëhet deri në 31 Dhjetor të 2013. Kreu i Bashkisë 
Lushnjë, vlerësoi se krahas synimit për rritjen e cilësisë dhe numrit të tifozave 
“verdhë-jeshilë” në shkallët e stadiumit, me këtë investim do të synohet arritja e 
standarteve të vendosura nga FIFA dhe UEFA15).

Për sa i përket hapjes së një qëndre rinore kjo është përfshirë në planin e 
bashkisë, është përcaktuar ambienti, por pritet të fillojë ristrukturimi i këtij 
ambienti. Në bashkinë e Lushnjës funksionon një qendër për moshën e tretë dhe 
pritet të hapet një qendër për PAK. 

14. http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=235014
15. www.bashkialushnje.gov.al.
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Që nga korriku 2011 pranë Bashkisë së Lushnjës funksionon Zyra për Barazinë 
Gjinore dhe Dhunën në Familje. Gjithashtu në zbatim të LDHF dhe VKM nr, 334, 
datë 17.02.2011 “Për Mekanizmin e Bashkërendimit të Punës për Referimin e 
Rasteve të Dhunës në Marrëdhëniet Familjare” Bashkia e Lushnjës në bashkëpunim 
me Shoqatën Refleksione si dhe me mbështetjen e Projektit Austriak “Barazi në 
qeverisje” ka hedhur bazat për ngritjen e këtij mekanizmi.  Në trajtimin e rasteve 
të dhunës bashkia ka vënë në dispozicion të komunitetit numrin e telefonit pa 
pagesë, një detyrim që rrjedh nga LBGJ.

Struktura

Struktura organike e bashkisë funksionon me 12 drejtori nga 13 që kanë 
qenë më parë. Gjithashtu për të stabilizuar situatën financiare që trashëgohet me 
një borxh jashtëzakonisht të madh prej 118 milionë lekë, si dhe 20 milion fatura 
të cilat ishin marrë në dorëzim nga Institucioni, por nuk ishin të plotësuara me 
dokumentacionin e duhur, janë mbajtur të pandryshuara pagat e adminstratës. Me 
fillimin e punës më 1 Korrik 2011 nga verifikimet rezultoi që për një peridhë 2 
mujore ishin marrë jashtë strukture 38 punonjës, të cilët sipas ligjt u njoftuan për 
mbarimin e kontratës së punës, pasi asnjë prej tyre tyre nuk paraqitej në vendin e 
punës. Ulja në 14% e numrit të punonjësve të bashkisë ose shkurtimi i 38 vendeve 
të punës u miratua në mbledhjen e parë të KB pas miratimit në  30 Qershor 
2012. 

Problematikë

Edhe pse janë marrë masa nga ana e qeverisjes së re në lidhje me mbrojtjen 
e mjedisit si dhe inisiativa për “Një Qytet të Pastër” përsëri ky është një problem 
shqetësues që kërkon jo vetëm zgjidhje të menjëhershme, por edhe afatgjatë. 
Problemet janë të shumëanëshme, duke filluar nga mangësia në kontenierë në 
mbulimin e të gjithë qytetit pavaresisht se është shtuar numri i tyre nga bashkia,  
akumulimi i mbetjeve urbane dhe atyre të ngurta, ndotja e ajrit në sajë të trafikut në 
qytet, por edhe për shkak të gazrave të emetuar nga dy fabrika në hyrje të qytetit, 
si dhe mungesa e një landfilli të ri, ndërkohë që i vjetri ka dalë jashtë funksionimit 
për shkak të mbi kapacitetit.

Për mbrojtjen e  mjedisit dhe për një qytet të pastër janë botuar fletepalosje 
dhe është organizuar një fushatë sensibilizuese në Ditën e Mjedisit në 20 Prill 
2012, por këto janë të pamjaftueshme. Duhet të bëhet një sensibilizim më i madh 
jo vetëm nga bashkia por të kërkohet edhe mbështetja e partnerëve të tjerë si 
shkollat, shoqëria civile dhe në mënyrë të veçantë media lokale.

Një problem tjetër ngelet mbledhja e taksave nga biznesi vendas, ndërkohë 
që vlerësohet se bizneset në Lushnjë kanë 15 vjet që nuk paguajnë taksa. Si 
kundërpërgjigje ndaj këtij fenomemi, Z. Tushe ka synuar në një punë më efiçente 
nga Drejtoria e Taksave pranë Bashkisë, dhe sidomos mbi efikasitetin e nënpunësve 
në terren të kësaj Drejtorie, ku Z. Tushe ka deklaruar se rezultatet në terren do 
të reflektohen në pagat që marrin këta punonjës. Gjithsesi, mungon një strategji e 
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detajuar dhe afatgjatë për të zgjidhur këtë fenomen, që në fund të fundit kërcënon 
seriozisht të ardhurat e bashkisë dhe shërbimet publike të ofruara prej saj. Nga 
ana tjetër, çfarëdo të jetë strategjia e aplikuar, duhet te adresohet gjithashtu dhe 
periudha e krizës ekonomike që bizneset po përjetojnë, tashmë një realitet disa 
vjeçar. 

Fondet e alokuara nga qeveria qëndrore për mbështetjen e projekteve të 
rëndësishme për qytetin e Lushnjës dhe që janë të papërballueshme për buxhetin 
lokal janë shumë të pakta. Është premtuar mbështetja e projektit për ndërtimin 
e rrugës hyrëse nga Tirana sipas parametrave bashkëkohorë por deri tani nuk ka 
asnjë ecuri.

3.4. BURREL

3.4.1. Informacion i përgjithshëm

Për postin e Kryetarit të Bashkise Burrel u paraqiten 2 kandidatura: Znj. 
Adelina Farrici përfaqësuese e Aleancës për të Ardhmen dhe Z. Skënder Lleshi, 
përfaqësues i Aleancës për Qytetarin ku fituese u shpall Znj. Farrici me 539 vota 
më shumë se kandidati tjetër. Fushata e Znj. Farrici drejtohej nga slogani “Me 
pjesëmarrjen e qytetarëve, mundemi”. Në platformën prezantuar komunitetit ajo 
theksonte se në qendër të punës së saj në të ardhmen do te ishte: Bashkia në 
shërbim të qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të bashkisë, me një staf ku qytetari të 
mos shihet si dikush që i ndërpret punën, por si qëllim i punës së tyre.

Znj. Farrici është një nga 3 gratë e zgjedhura në postin e kryetarit të bashkisë 
në Zgjedhjet e 2011, ku rezultatet e këtyre zgjedhjeve flasin për një përfaqësim 
shumë të ulët të grave pavarësisht se është saksionuar respektimi i kuotës 30% në 
LBGJ dhe në Kodin Zgjedhor. 16) 

“Gjithmonë gjatë karrierës time më ka pëlqyer konkurrenca mbi bazë 
vlerash, pa marrë parasysh përkatësinë gjinore apo sociale, por në 
shoqërinë e sotme shqiptare, e akoma më e theksuar kjo në zonat 
veriore, mbizotëron mentaliteti maskilist”.

Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak të dalë nga zgjedhjet e 2011 u zhvillua në 
1 Korrik 2011. Kryetar i Keshillit Bashkiak u zgjodh Z. Lefter Ballabani përfaqësues 
i Aleancës për Qytetarin. KB i Burrelit ka 17 anëtare ku  Aleanca për Qytetarin ka 
9 këshilltarë, Aleanca për të Ardhmen 7 dhe një këshilltare e pavarur, Znj. Lindita 
Pali. Përfaqësimi i grave në KB është i ulët rreth 11.7 %. 

16. Ligji Nr. 9470”Për barazinë gjinore në shoqëri”, Neni 13/pika   dhe Kodi Zgjedhor Neni 165, 166
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3.4.2. Premtimet elektorale

Platforma elektorale e Znj. Farrici mbështetej në 3 shtylla kryesore : 

Investime në infrastrukturë të përqëndruara kryesisht në sigurimin e 
një infrastrukture në shërbim të qytetarëve , mbrojtjen e mjedisit dhe krijimi i 
ambienteve të përshtashme për të gjithë qytetarët dhe në mënyrë të veçantë për 
fëmijët dhe personat e moshuar. 

Lyerjen dhe riparimin e  fasadave të qytetit, •	

Asfaltimi i të gjitha rrugëve brenda juridiksionit të bashkisë, i të gjitha lagjeve •	
së bashku me ndriçimin, etj.

Shtimi i hapësirave të gjelbëra.•	

Rikonstruksioni i këndit të lojrave për fëmijët.•	

Krijimi i ambienteve pushimi për moshën e tretë•	

Investime në ekonomi, ku në qendër do të jetë mbështetja dhe inkurajimi 
i biznesit i parë nga dy aspekte: në drejtim të marrjes së masave konkrete për 
mbështetjen e tyre si:

Ulja e detyrimeve fiskale deri në 30%.•	

Krijimi i kushteve lehtësuese për zhvillimin e biznesit, gjë e cila mundëson •	
punësimin dhe vetëpunësimin e qytetarëve,

dhe në rolin e rëndësishëm që mund të luajnë përfaqësues të biznesit në procesin 
e hartimit të taksave, të buxhetit dhe në përcaktimin e prioriteteve kryesore të 
programit të bashkisë për zhvillimin ekonomik e social të zonës duke i bërë pjesë 
të këtyre proçeseve nëpërmjet tërheqjes së mendimit të tyre dhe diskutimit rreth 
problemeve shqetësuese me të cilat ata përballen. Në platformën e saj, Znj. Farrici 
thekson rëndësinë e zhvillimit dhe stimulimit të një konkurrence të pastër dhe të 
konsideruarit e biznesit si një partner për zbutjen e problemeve sociale17).

Investime në arsim, kulturë dhe sport

Në fushën e arsimit, kulturës dhe sportit, vëmendja e Znj. Farrici në platformën 
e saj, konsiston në kthimin dhe zhvillimin e vlerave të arsimit, kulturës dhe 
trashëgimisë kulturore për qytetin e Burrelit dhe konkretisht:

Kthimi i vëmendjes te grupet artistike, vënia në funksionim të plotë të •	
Pallatit të Kulturës.

17. http://www.vetemlajme.com “Burrel, përballja e kreut të bashkisë me mësuesen e fizikës”
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Rritja e bashkëpunimit: a) shkollë-bashki; b) shpërblimi i nxënësve me •	
rezultate të shkëlqyera dhe fituesve të olimpiadave.

Kthimi i Pallatit të Sportit në identitet, rikonstruksioni dhe krijimi i •	
ambienteve bashkëkohore.

Rikonstruksioni i stadiumit dhe krijimi i ambienteve bashkëkohorë.•	

3.4.3. Realizimet

Gjatë periudhës së marrë në analizë të qeverisjes së re vendore të drejtuar nga 
Znj. Farrici është bërë një punë e konsiderueshme për të hedhur piketat kryesore 
në realizimin e premtimeve elektorale, duke u përballuar me një sërë sfidash. Edhe 
pse me një buxhet shumë të limituar, nga stafi i bashkisë është bërë  një punë e 
konsiderueshne për thithjen e fondeve nga donatorë dhe institucione të ndryshme 
në realizimin e shumë projekteve të hartuar në shërbim të komunitetit si:

Projekti për rehabilitimin e shkollës “31 korriku” i mbështetur nga Ambasada •	
Gjermane me një fond prej 18.000.000 lekë.

Projekti për rehabilitimin e Qendrës të të Moshuarve i mbështetur nga •	
Fondacioni SOROS me një vlerë prej 10.000 $ dhe pajisja e kësaj qendre 
mbështetur nga Korpusi i Paqes  me një vlerë prej 4805 $.

Projekti për reahabilitimin e Stadiumit “Liri Ballabani” me vlerë prej •	
22.000.000 lekë ku 52 % financohet nga  FSHF dhe 48% nga vetë Bashkia e 
Burrelit.

Projekti “Për një mjedis të pastër” mbështetur nga Fondacioni ABC me një •	
vlerë prej 720.000 lekë.

Projekti “Dhuna kundër Grave” mbështetur nga UNDP me vlerë prej •	
1.411.000 lekë.

Projekti “Qendra e Rinisë” mbështetur nga Ambasada Austriake •	

Motoja e e punës së qeverisjes së re vendore është pjesëmarrja dhe përfshirja 
në proçesin e zhvillimit të zonës të përfaqësuesve të të gjithë grupeve të interesit 
dhe zbatimi i një politike sa më transparente dhe gjithëpërfshirëse. Në Shtator 
2011 me inisiativën e Kryetares së Bashkisë kemi ngritjen e Bordit të Menaxhimit 
për Zhvillimin Strategjik të zonës me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të 
biznesit dhe OJF-ve lokale dhe me vendim të KB18) u krijua Këshilli i Partneritetit, 
qëllimi i të cilit është të ndihmojë komunitetin dhe qeverisjen bashkiake në 
çështjet e politikave dhe prioriteteve të zhvillimit strategjik, në hartimin, zbatimin, 
vlerësimin dhe rishikimin e Planit për Zhvillimin Strategjik të Bashkisë për të dhënë 
kontribut të drejtpërdrejtë në vendim-marrje, politikbërje dhe zhvillimin afatgjatë 
të komunitetit.

18. Vendimi Nr.22, datë 20.09.2011
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Me vendim të KB kemi miratimin e një pakete për uljen 10% të tarifafave 
të shërbimit për pastrim, gjelbërim dhe shërbimeve të tjera; marrja falas e çdo 
vërtetimi në bashki si dhe përfitojnë pagesa të reduktuara për shërbime të 
ndryshme që ofrohen nga bashkia, familje në nevojë si: familje që kanë fëmijë me 
AK, me kryefamiljare grua, PAK, etj.

Me mbështetjen e TIKA-s në ambientet e bashkisë është ndërtuar One Stop 
Shop në shërbim të qytetarëve.

Nga ana e bashkisë gjatë periudhës së marrë në shqyrtim janë bërë disa 
investime modeste në infrastrukturë, por për zonat dhe fushat më kritike dhe 
problematike dhe kjo për shkak të buxhetit shumë të vogël që kjo bashki ka në 
dispozicion. Është rikonstruktuar rruga Lagjia e Re me mbështetjen e Ministrisë 
së Mbrojtjes që ka vënë në dispozicion të bashkisë mjetet e saj. Është punuar nga 
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake për të siguruar një ambient të pastër duke 
pastruar mbeturinat, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëra, vendosja e koshave të 
plehrave në rrugët e qytetit , mirëmbajtja dhe riparimet në sistemin e ndriçimit dhe 
atë hidraulik, riparime të kopshteve dhe çerdheve, mbjellja e pemëve dekorative, 
vendosja e 200 kapakëve në shtyllat e ndriçimit të cilët përbënin rrezik për jetën 
e qytetarëve,etj. 

Gjatë vitit të parë të qeverisjes së re duhet theksuar venia në efiçencë e 
Ndërmarrjes së Shërbimeve Bashkiake, e cila më parë nuk ka funksionuar në bazë 
të detyrave dhe rolit të saj. Në lidhje me këtë ndërmarrje po hartohet rregullorja 
e punës si dhe po përfundon inventarizimi i plotë i aseteve të ndërmarrjes.

Për sa i përket investime në arsim dhe në kulturë puna e bashkisë është 
përqëndruar në krijimin e ambienteve të përshtashme për nxënësit dhe fëmijët, duke 
mundësuar riparimet e disa shkollave, kopshteve dhe çerdheve. Me mbështetjen 
e Kooperacionit Zvicerian është mundësuar pajisja e çerdheve të qytetit me 
materiale të ndryshme, rikonstruksioni i shkollës “Ilia Qiqe”, riparimi i mureve 
rrethuese të shkollave, rikonstruksioni i Bibliotekës së qytetit dhe pasurimi i fondit 
të saj me tituj të ri.

Nga ana e bashkisë është aplikuar edhe mbështetja e nxënësve që vijnë nga 
familje me të ardhura të pakta me bursa të plota ose të pjeshme si dhe dhënia e 
shpërblimeve për nxënësit që kanë arritur rezultate të larta në shkollë, si dhe 
trajtimi falas i fëmijëve në kopshte e çerdhe me nënat kryefamiljare, 
trajtimi me 50% bonus për fëmijët nga familje me NE.

Mbështetja për sportin ka qënë gjithashtu në fokusin e punës së Kryebashkiakes 
duke synuar në rritjen e konkurrueshmërisë së skuadrës së qytetit në kampionatet 
kombëtare dhe në respektimin e dëshirës së komunitetit ku sporti është një nga 
argëtimet e pakta në këtë qytet. Me Vendim te KB kemi kalimin e Klubit Sportiv 
të qytetit nga sh.a në sh.p.k. ku të gjitha shpenzimet tani për tani mbulohen nga 
bashkia si dhe ka filluar zbatimi i projektit për rikonstruksionin e stadiumit të 
qytetit.
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Në mbështetje të grupeve në nevoje kemi disa inisiativa të ndërmarra nga 
bashkia si : 

Hapja e një qendre të re për personat e moshuar duke i krijuar atyre a) 
ambiente të përshatshme për të kaluar kohën e lirë si dhe duke i ofruar një kafe 
në mëngjes. 

Hapja e  një qendre rinore pranë Pallatit të Kulturës duke synuar ofrimin b) 
e një ambienti sa më komod dhe shumë funksional për të rinjtë. Do të krijohet 
një sallë kompjuterash, një bibliotekë me një fond librash prej 2500 kopje, si dhe 
një vidio projektor për të pasqyruar materiale dhe informacione interesante për 
të rinjtë.

Mbështetja e viktimave të dhunës në familje. Me mbështetjen e UNDP-së c) 
në stafin e bashkisë është emëruar një nëpunëse gjinore që ka në misionin e saj 
edhe koordinimin e punës për parandalimin e dhunës në familje si dhe ofrimi i 
shërbimit nga një psikologe dhe asistente ligjore për një vit. Gjithashtu në kuadrin e 
këtij projekti do të instalohet dhe do të funksionojë linja 24-orëshe në mbështetje 
të viktimave të dhunës në familje. Janë parashikuar edhe organizime të fushatave 
sensibilizuese nëpër shkolla kundër dhunës në familje.

Gjatë vitit të parë është bërë një punë e konsiderueshme nga ana e 
Kryebashkiakes për të patur një strukturë efiçente dhe një administratë sipas 
kritereve bashkëkohore: korrektë në orar, korrektë në komunikim me qytetarët 
dhe profesionalistë sipas sektorit përkatës, në hartimin e projekteve dhe në thithjen 
e fondeve.

Gjatë fushatës elektorale në debatin e zhvilluar ndërmjet dy kandidatëve për 
postin e kryetarit të bashkisë , Z. Lleshi në lidhje me pyetjen se kush janë pikat 
e dobta të kandidates Farrici u shpreh” “Mendoj se janë dy: Mungesa e përvojës në 
administratë publike dhe qenia në opozitë me qeverinë qendrore.” 19). Por në lidhje 
me të dy pikat Znj. Farrici gjatë vitit të parë të qeverisjes ka treguar se është e 
zonja në ngritjen e një administrate efiçente dhe të sukseshme si dhe të kapërcejë 
vështirësitë me të cilat u përball që në ditët e para të qeverisjes së saj.

Problemet dhe vështirësitë

Një nga problemet me të cilat u përball që në ditët e para qeverisja e re 
vendore ishte buxheti. Shpenzimet e buxhetit të mëparshëm pa kriter, shumë 
detyrime të pashlyera që arrin në vlerën prej 15 milion si dhe shkurtimi i grantit 
akorduar Bashkisë së Burrelit nga qeverisja vendore me vlerën prej 2 milion vinin 
në rrezik funksionimin e vetë bashkisë si dhe realizimin e detyrimeve bazë ndaj 
komunitetit. 

Nuk ka një mbështetje të plotë nga ana e qeverisë dhe Prefekturës Dibër për 
realizimin e projekteve që janë propozuar nga kjo bashki dhe që kanë një rëndësi 

19. http://www.vetemlajme.com artikulli “Burrel, përballja e kreut të bashkisë me mësuesen e fizikës “
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në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës. Janë hartuar rreth 10 projekte, por 
vetëm disa janë mbështetur me fonde nga donatorë të ndryshëm. Janë dërguar 
për mbështetje në Qarkun Dibër projektet: Ndërtimi i këndit të lojrave për 
fëmijët; Rikonstruksioni i rrugës Dalip Hysa; Rikonstruksioni i pallateve në rrugën 
“Kuvendi i Dukagjinit”, Blloku Partizani Nr.2; Rivitalizimi i sheshit “Ahmet Zogu”; 
Rikonstruksioni i Muzeut të qytetit, por asnjëra prej tyre nuk ka marrë 
mbështetje.

Bashkia çdo ditë përballet me shqetësimet e qytetarëve në lidhje me furnizimin 
me ujë i cili është një nga problemet shqetësuese të qytetit, ku resurset e ujit nuk 
mungojnë, por janë të keqmenaxhuara nga Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve. 
Kjo ndërmarrje nuk varet nga Bashkia, por nga Bordi i Këshillit Mbikqyrës, i cili 
është në varësi të KB Burrel dhe Këshillit të Komunës Lis dhe sot është akoma një 
problem që kërkon zgjidhje. 

Mungesa e përgjegjësisë nga disa qytetarë duke shkaktuar dëme në pasurinë 
publike siç ishin rastet e vjedhjes së pusetave të rrugëve, kangjellave të disa 
objekteve mësimore, ndricuesve në rrugë, etj. kanë sjellë shpenzime suplementare 
për riparimin e tyre. Nga ana e Kryetares Farrici i është bërë thirrje komunitetit 
për të rritur përgjegjësinë në ruajtjen e pronës publike e cila është në shërbim 
të tyre. ”Unë apeloj për të gjithë: të ruajmë pronën publike në rast të kundërt do t’i 
ndëshkojmë sipas ligjeve në fuqi”20

Ka vështirësi në mbledhjen e taksave lokale. Shumë qytetarë nuk paguajnë taksat 
e detyrueshme,  një pjesë e vogël e bizneseve janë mbyllur si rezultat i vështirësive 
që lidhen me krizën  në nivel global dhe kombëtar, duke sjellë të ardhura të pakta 
të mbledhura nga bashkia që do të shërbejnë për zhvillimin e zonës si dhe për 
ndërmarrjen e politikave dhe programeve në mbështetje të komunitetit.

20. Bisedë me Kryetaren e Bashkisë Burrel”, realizuar nga gazetari F. Neli
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4 GJETJET

Pothuajse nga të gjithë kryebashkiakët janë ndërmarrë 	 masa për uljen e 
taksave lokale, për biznesin e vogël dhe për shërbime të ndryshme që 
ofrohen nga bashkia si dhe tarifa të reduktuar për familjet në nevojë.

Vështirësi në mbledhjen e taksave lokale. Të 4 bashkitë që janë marrë në 	
analizë kanë problem me mbledhjen e  taksave vendore, në mënyrë të 
veçantë taksat e biznesit , e cila ndikon direkt në të ardhurat e bashkisë, dhe 
që përbëjnë fondin kryesor të financimit dhe mbështetjes së programeve 
bazë të qeverisjes vendore. Këto bashki kanë ulur me gati 10% taksat lokale 
për disa kategori dhe shërbime të cilat kanë efekt negativ në të ardhurat 
e bashkisë. Por këto masa janë marrë duke synuar përfshirjen më të gjërë 
të subjekteve që më parë nuk kanë paguar detyrimet, gjë e cila do të sjellë 
një rritje të të ardhura dhe kompensim të humbjeve për shkak të uljes së 
taksave lokale. Aktualisht nuk arrihen të sigurohen të ardhurat e parashikuar 
nga vjelja e këtyre taksave. Edhe pse janë përforcuar masat për detyrimin e 
bizneseve që të regjistrohen dhe të paguajnë detyrimet fiskale që kanë ndaj 
bashkisë,  rezultatet nuk kanë qenë të kënaqshme. Për 6-mujorin e parë të 
2012 në bashkinë e Lezhës janë identifikuar 170 biznese të paregjistruara 
dhe në Bashkinë e Lushnjës rreth 500.

Mungesa e finacimeve nga qeverisja vendore për projekte strategjike për 	
zhvillimin e zonave përkatëse. Për projekte të rëndësishme për zhvillimin 
e zonave nuk ka mbështetja nga qeveria qendrore me fonde të cilat janë të 
papërballueshme për të ardhurat e bashkive përkatëse. Kështu në Bashkinë 
e Burrelit nuk ka asnjë financim si nga pushteti  qendror edhe nga Qarku 
Dibër të projektve të propozuar nga kjo bashki, madje ka shkurtim të 
grantit nga qeveria qendrore me vlerën prej 2 milion lekë. Në bashkinë e 
Fierit vazhdon të mos mbështetet zbatimi i projektit për pastrimin e Lumit 
të Gjanicës i cili është një projekt i rëndësishëm jo vetëm për zhvillimin 
turistik dhe ekonomik të zonës por edhe për shëndetin e popullsisë. Në 
Bashkinë e Lushnjës nuk ka asnjë grant apo mbështetje nga qeveria qendrore 
pavarësisht se kjo bashki ka prezantuar disa projekte të rëndësishme për 
zhvillimin strategjik të qytetit ku mund të përmendim rikonstruktimin e 
rrugës hyrëse nga Tirana sipas parametrave bashkëkohorë. E gjithë puna e 
bashkisë mbështetet në të ardhurat lokale.

Janë prezente tensionimet politike kur kemi përfaqësime të forcave të 	
ndryshme politike jo vetëm ndërmjet pushtetit vendor dhe pushtetit 
qendror, por edhe brenda kornizës së NJQV si ndërmjet drejtuesit dhe 
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mazhorancës së organit vendimmarrës si KB.  Kjo reflektohet në shtyrjet 
e pajustifikueshme të mbledhjeve të KB, të zhvillimit të debateve pa kufi, 
në vonesat në marrje të vendimeve,  në aprovimin e buxhetit duke mbajtur 
peng investimet apo shërbimet që duhet ti ofrohen komunitetit dhe që i 
shërbejnë zhvillimit strategjik të zonës. Megjithatë duhet të përmendet rasti 
i bashkisë së Burrelit  ku nuk ka zvarritje apo braktisje të mbledhjeve të KB 
pavarësisht se janë të forcave të ndryshme politike. Në qendër të punës së tyre 
është motoja “Ti shërbejmë sa më mirë komunitetit dhe ti japin rrugë zhvillimit 
socila ekonomik zonës së tyre.” Në Bashkinë e Fierit ku kemi vazhdimësi të 
qeverisjes së mëparshme vendore por maxhoranca e KB të dalë nga zgjedhjet 
e 2012  i përket forcës politike PS, nuk vërehen zvarritje në mbledhjet apo 
vendimet e KB që në qeverisjen e mëparshme ishin ekzistente dhe shpesh 
vinin në rrezik realizimin e objektivave të caktuar siç ishte rasti i marrjes në 
dorëzim dhe shpërndarjes së banesave sociale që ishin përfunduar para 1 
viti apo aprovimi i buxhetit i cili rrezikoi shumë investime të parashikuara 
për tu realizuar. 

Hartimi i	  programeve, buxheteve lokale të ndërmarra nga të 4 bashkitë 
zhvillohen pothuajse mbi bazën e një proçesi gjithëpërfshirës, duke dëgjuar 
zërin e komunitetit, të grupeve te interesit apo për programe specifike 
mendimi i ekspertëve të fushës. Në Bashkinë e Burrelit me inisiativën 
e kryebashkiakes kemi ngritjen e Bordit të Menaxhimit për Zhvillimin 
Strategjik ku pjesmarrës janë ekspertë të fushave të ndryshme, përfaqësues 
të shoqërisë civile, institucionene nivel bendor, etj. Në Bashkinë e Lushnjës 
për herë të parë aplikohet buxhetimi me pjesëmarrje ku kryebashkiaku 
për diskutimin e projekt-buxhetit për vitin 2012, realizoi takime direkt 
me komunitetin në 5 Njësitë e qytetit për identifikimin e problematikës, 
nevojave më imediate të komunitetit. Po kështu edhe në Bashkinë e Lezhës 
dhe në të Fierit ka vite që aplikohet buxhetimi me pjesëmarrje.

Në qendër të programeve të 4 bashkive ka qenë programi për pastrimin 	
e mbetjeve dhe për mbajtjen pastër të qytetit. Pavarësisht se janë bërë 
investime në këtë drejtim si dhe janë ndërmarrë inisiativa dhe projekte 
të ndryshme,  pastrimi dhe gjelbërimi lë akoma për të dëshiruar në këto 
qytete.

Gjithmonë ndryshimet e drejtuesve të NJQV janë shoqëruar me ndryshime 	
të personelit. Në dy bashkitë Fier dhe Lezhë ku kemi vazhdimësi të qeverisjes 
vendore, nuk ka ndryshime në strukturën organizative dhe në personel. 
Në Bashkinë e Lushnjës ka  pakësim të personelit për shkak të kufizimeve 
buxhetore dhe riorganizim të organikës ku nga 13 drejtori aktualisht janë 
12. Në Bashkinë e Burrelit është bërë një punë e konsiderueshme për të 
vënë në efiçencë disa drejtori dhe institucione në varësi të bashkisë që 
më parë nuk kanë funksionuar në bazë të misionit dhe detyrave të tyre 
përkatëse. 
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Hartimi i programeve, buxheteve lokale të ndërmarra nga të 4 bashkitë 	
zhvillohen pothuajse mbi bazën e një proçesi gjithëpërfshirës, duke dëgjuar 
zërin e komunitetit, të grupeve te interesit apo për programe specifike 
mendimi i ekspertëve të fushës. Në Bashkinë e Burrelit me inisiativën 
e kryebashkiakes kemi ngritjen e Bordit të Menaxhimit për Zhvillimin 
Strategjik ku pjesmarrës janë ekspertë të fushave të ndryshme, përfaqësues 
të shoqërisë civile, institucione në nivel vendor, etj. Në Bashkinë e Lushnjës 
për herë të parë aplikohet buxhetimi me pjesëmarrje ku kryebashkiaku 
për diskutimin e projekt-buxhetit për vitin 2012, realizoi takime direkt me 
komunitetin në 5 Njësitë e qytetit duke synuar  identifikimin e problemeve 
dhe nevojave më imediate të komunitetit. Po kështu edhe në Bashkinë e 
Lezhës dhe të Fierit ka vite që aplikohet buxhetimi me pjesëmarrje.

Grupet në nevojë janë pjesë e programeve të ndërmarra nga të 4 bashkitë. 	
Janë hapur qendra ditore për moshën e tretë në Bashkinë e Lezhës, Fierit 
dhe Lushnjës. Është në proçes përfundimi qendra ditore për të moshuarit 
në Bashkinë e Burrelit. Gjithashtu në administratën lokale kemi emërimin 
pranë sektorit/drejtorisë së Shërbimeve Sociale nëpunësen gjinore e cila 
mbulon çështjet e barazisë gjinore dhe dhunën në familje. Në të gjitha 
bashkitë është ngritur Mekanizmi i  Bashkërendimit të Punës për Referimin 
e Rasteve të Dhunës në marrëdhëniet familjare21). Në bashkinë e Fierit 
dhe të Lezhës janë ngrituar apo janë në proçes hapja e qendrave për PAK.  
Në politikat e të 4 bashkive ka qenë në fokus edhe popullsia rome. Në 
mbështetje të familjeve në nevojë kemi aplikimin nga të gjitha bashkitë, 
të bursave të plota apo gjysëm burse për fëmijë që vijnë nga këto familje. 
Familjet në nevojë kanë qenë edhe në fokusin e reduktimit të taksave 
vendore për shërbime të ndryshme që ofrohen nga bashkia. Megjithëse 
duhet bërë më shumë për të ndërmarrë sa më shumë programe dha masa 
në mbështetje të grupeve në nevojë.

Nga monitorimi i medias vërehet se në qendër të 11 gazetave kemi shumë 	
pak artikuj që trajtojnë problemet apo arritjet në të 4 bashkitë që janë në 
fokusin e këtij studimi. Më shumë gjenden artikuj për Fierin ku në qendër 
janë debatet në KB për ndarjen e banesave sociale për familjet në nevojë. 
Në stacionet televizive lokale pasqyrohet në mënyrë kronike puna e 
bashkisë dhe lajmet janë gjithashtu prezent në ëeb-site e këtyre stacioneve, 
por  shkalla e shikueshmërisë se tyre nga komuniteti është shumë i ulët në 
raport me shkallën e shikueshmërisë së stacioneve televizive kombëtare. 

21. VKM Nr. 334, datë  17.2.2011 “Për Mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të 
dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e proçedimit të tij”.
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5 REKOMANDIMET

Kapërcimi i tensioneve politike ndërmjet pushtetit vendor dhe pushtetit 	
lokal kur i përkasin forcave të ndyshme politike si dhe tensionet politike 
brenda vetë bashkive, sepse kjo i shërben komunitetit, i cili ka shprehur 
besimin e tij në zgjedhjen e qeverisjes vendore nëpërmjet forcës së votes. 
Sa më i mirë dhe i fuqishëm të jetë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi aq më të 
sukseshme do të jenë programet, investimet dhe shërbimet për zhvillimin 
ekonomik-social të zonave që ata përfaqësojnë. 

Rritja e rolit të medias në nivel kombëtar dhe në mënyrë të veçantë në 	
nivel lokal dhe mënjanimi i politizimeve, duke u bërë pasqyruese e nevojave 
të komunitetit dhe monitoruese e punës së bashkisë dhe realizimit të 
objektivave që ia janë premtuar komunitetit. Roli i saj nuk duhet të kufizohet 
vetëm në informim, por duhet të fuqizohet edhe roli i saj analizues dhe 
lobues duke nxjerrë më në pah problemet, duke ushtruar presion mbi 
politikëbërësit për hartim politikash dhe programesh në mbështetje të 
komunitetit, të uljes së varfërisë, të rritjes së mirëqënies dhe të zhvillimeve 
demokratike të shoqërisë shqiptare. 

Fuqizimi i kapacitetve lokale duke i bërë më profesionale në punën e 	
tyre, të aftë në thithjen e fondeve nga donatorë apo projekte madhore 
për të realizuar ato objektiva që kërkojnë fonde të konsiderueshme të 
papërballueshme nga fondi që disponon bashkia.

Hartim programesh dhe platforma pune mbi bazë indikatorësh të matshëm 	
që do të shërbejnë për monitorimin dhe vlerësimin e impaktit të tyre në 
zhvillimin e qëndrueshëm të zonës si dhe në mbështetjen e grupeve në 
nevojë. Fuqizimi i bazës të të dhënave statistikore që janë të nevojshme 
dhe të rëndësishme për hartim politikash të sukseshme dhe rritja e aksesit 
të komunitetit, OJF-ve, ekspertëve, akademikëve dhe çdo personi të 
interesuar mbi këtë bazë të dhënash dhe mbi çdo lloj informacioni rreth 
punës konkrete të kryer nga administata lokale, duke qënë transparent, të 
hapur dhe gjithëpërfshirës. 

Zhvillimi i fushatave të vazhdueshme sensibilizimi në komunitet duke 	
i përdorur të gjitha mjetet informuese për mbrojtjen e mjedisit ku çdo 
qytetar duhet të kuptojë që një qytet i pastër në radhë të parë i shërben 
shëndetit të tij, familjes së tij dhe vetë komunitetit; për mbrojtjen e pronës 
publike duke mos e dëmtuar apo vjedhur. 
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Rritja e mëtejshme e bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor dhe 	
shoqërise civile duke e parë atë jo vetëm si një partner pjesëmarrës në 
proçeset e hartimeve të programeve zhvilluese për komunitetin, por edhe 
në aspektin monitorues. 

Ndryshim mentaliteti tek drejtuesit vendorë dhe anëtarët e Këshillave 	
bashkiake që  mandati i tyre është rezultat i votës së komunitetit dhe 
janë në shërbim të këtij komuniteti. Punën e tyre duhet ta shohin si një 
vazhdimësi pavarësisht se kujt ia marrin dhe kujt ia dorëzojnë stafetën e 
drejtimit  pas 4 vitesh. 

Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi përgjegjshmërinë dhe rëndësinë 	
e votës së tyre duke parë me prioritet planet dhe programet që ofrohen 
për zhvillimin e zonës ku jetojnë, besueshmërinë e zbatimit të premtimeve 
dhe sa këto premtime kanë marrë në konsideratë nevojat dhe problemet 
më shqetësuese të zonës, sa janë të realizueshme etj. Gjithashtu, është e 
rëndësishme rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për të qenë pjesë e 
proçesit të hartimit të planeve/programeve të bashkisë si dhe proçesit të 
hartimit të buxhetit, duke reflektuar nevojat më imediate të zonës së tyre 
dhe të grupeve në nevojë.

Ti kushtohet vëmendje jo vetëm zhvillimit të futbollit por edhe sporteve 	
të tjera duke siguruar masivizim dhe gjithëpërfshirje të të gjithë moshave 
dhe gjinive. Është e rëndësishme edhe tërheqja e vajzave në frekuentimin e 
llojeve të ndryshme të sportit
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Aneks
Tab.1: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Lezhë

Gjok JAKU  ALEANCA PËR TË ARDHMEN 4,631      48.42%

Viktor TUSHAJ ALEANCA PËR QYTETARIN 4,933      51.58%

Tab.5: Përbërja e Këshillave Bashkiak sipas gjinisë

Nr Bashkitë  Gjithsej Femra  % Femra

1 Lezhë   25  1  4.0

2 Fier   35  9  25.7

3 Lushnjë  35  10  28.6

4 Burrel   17  2  11.8

Tab.2: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Fier

Baftjar  Zeqaj ALEANCA PËR TË ARDHMEN 16,022        57.46%

Ilir BELE  ALEANCA PËR QYTETARIN 11,864        42.54%

Tab.3: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Burrel

Adelina Farrici ALEANCA PËR TË ARDHMEN 3658         53.98%

Skënder Lleshi ALEANCA PËR QYTETARIN 3119         46.02%

Tab.4: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Lushnjë

Fatos Tusha  ALEANCA PËR TË ARDHMEN 7987       40.65%

Albert Sanxhaku ALEANCA PËR QYTETARIN 11662       59.35%


