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PROCES VERBAL PER KESHILLIM ME PUBLIKUN 

PER 

“DRAFTIN E PROJEKT PLANIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 DHE 

NDRYSHIMEVE NE PAKETEN FISKALE TE BASHKISE SHKODER ” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore, Ligjin nr 146/2014 “ Për njoftimin 

dhe Konsultimin Publik” Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 7.09.2019 ora 16:00, 

Konsultimin Publik, me Nj.Administrative Rrethina, Pult, Shosh, Shale. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al në menunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshëm për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së Bashkisë Shkodër. 

Ashtu siç ishte publikuar dhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 16:00, me dt.07.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

2.Arben Gjuraj, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

3.Emilja Koliqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

4.Fatbardh Sheqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

5.Drejtorët e drejtorive sipas funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Kryetari i Bashkisë Shkodër zj.Voltana Ademi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. Takimi i sotëm është një takim pune. 

Jemi mbledhur në këtë takim për të diskutuar për nevojat që kemi për territorin tonë dhe 

mundësive që kemi për të realizuar këto nevoja. Do të diskutohet për planin buxhetor 2020-2022 



 
 
 

të Bashkisë. Në këtë dëgjesë publike kemi përfaqësues të njësive administrative nga Rrethinat, 

Pulti, Shala dhe Shoshi,po ashtu dhe përfaqësues të administratës vendore.Tē gjithë bashkë do të 

përpiqemi të dëgjojmë njëri- tjetrit lidhur me problematikat që kemi dhe sa mund t’i zgjidhim 

ato, apo cdo propozim tjetër që lidhet me mundësitë tona financiare. Për çdo pyetje që keni në 

lidhje me problematikat, ka një drejtues të administratës sipas drejtorive përkatëse që do të japë 

informacion për atë çfarë është bërë,çfarë ka mundësi të përmirësoj dhe do të japë sqarime sipas 

pyetjeve tuaja. Është shumë e rëndësishme që çdo gjë të diskutohet, në mënyrë që çdo gjë të 

vendoset bashkërisht. 

Fondet që kemi në dispozicion janë fondet e komunitetit tonë bazuar në sistemin fiskal që kemi. 

Prandaj ne do të përpiqemi që duke ju dëgjuar, të shkojmë drejt hartimit të një plan buxheti që do 

të jetë propozimi i te gjithëve bashkë për tu miratuar në Keshillin Bashkiak . 

-Do të fillojmë me shërbimet publike. 

Lidhur me shërbimet publike, ndër shërbimet më kryesore është shërbimi i pastrimit. Në të gjitha 

Njësitë Administrative për të cilat jemi mbledhur këtu ne ofrojmë shërbimin e pastrimit. 

Përkundrejt asaj që bëhet sot,unë në këtë moment dua të bëj disa pyetje që t’i referohemi të 

gjithë: Cilat janë problematikat? A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? A ka 

nevojë për më shumë kontenjerë dhe nga ana tjetër cili është fondi apo kontributi që ne 

shpenzojmë? 

Për Rrethinat Administratori i Nj.A Rrethina Z.Vlash Pjetri 

Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Znj. Kryetare unë mendoj që situata aktuale nuk është krejtësisht 

ashtu siç duhet.Ne e rëndojmë vetë situatën, pasi në kontenjerët që shërbejnë për mbeturina 

njerëzit hedhin inerte.Është e domosdoshme që të krijojmë një vend për grumbullimin e këtyre 

materialeve inerte. Është i nevojshëm shtimi i numrit të kontenjerëve. Supervizorët e kanë 

ndjekur situatën hap pas hapi dhe në çdo kohë është raportuar sipas formularëve që janë 

përcaktuar. Deri tani firmat kontraktore kanë bërë një punë të mirë, por problemet kryesore 

mbetet shtimi i disa pikave dhe i disa kontenjerëve konkretisht rruga Hot i Ri, Zuesi. 

z.Musa Xhaka- Ashtu siç e theksoi edhe Administratori, fshati Zues ka nevojë për xhepa për 

kontenjerët pasi është rrugë kryesore në shërbim të turizmit dhe mund të bëhet burim për 

aksidente. Është i nevojshëm shtimi i kontenjerëve,pasi kontenjerët egzistues nuk imbulojnë 

nevojat e zonës. 

z.Agron Frangaj,banor i fshatit Bardhaj- Situata në lidhje me pastrimim nuk paraqitet në kushte 

të kënaqshme. Është i nevojshëm përmirësimi. Kontenjerët vetëm në një pikë funksionojnë, pasi 

banorët i zhvendosin kontenjerët.Në pikun e verës nuk duhet të  lihen kazanat pa u pastruar për 

një kohë të gjatë. 



 
 
 

Përfaqësuesi i firmës së pastrimit- Në përgjigje të parafolësit,përsa i përket pastrimit hasi në 

shumë probleme pasi banorët lëvizin kontenjerët dhe i zhvendosin në një distancë më të largët 

për tretjen e mbeturinave.Problematikë tjetër është mbushja e kontenjerëve me inerte. 

Banorët  duhet të ndërgjegjësohen për moshedhjen e inerteve. Zona pastrohet dy herë në javë nga 

tre makina.Duhet të vendoset rregull për ndarjen e inerteve me mbeturinat.  

Zj. Voltana Ademi-  Sa pika grumbullimi  janë në fshatin Bardhaj? 

Qytetari- Kanë qënë pese pika, tani janë dy pika. 

Zj.Voltana Ademi - Pse janë dy dhe kush e ka caktuar që nga pese të bëhen dy pika? 

Qytetari- Arsyeja është se ka pasur mungesë të pastrimit dhe banorët i kanë zhvendosur nga pese 

në dy pika. 

Zj.Voltana Ademi - Nga dy pika do të bëhen pese pika grumbullimi. Ky është vendimi i parë. 

Zj.Voltana Ademi- Pyetje për Z. Vlash Pjetri. Në bazë të kontratës, sa herë është itinerari i 

pastrimit në fshatin Bardhaj? 

Z.Vlash Pjetri- Në bazë të kontratës, fshati Bardhaj e ka itinerarin tri herë në javë. Por banorët 

kanë zhvendosur kontenjerët në një zonë ku nuk kalon automjeti. Edhe pse janë bërë tentativa 

për t’i dërguar në vendet përkatëse përsëri banorët i kanë zhvendosur. Është një problematikë që 

kërkon zgjidhje pasi mbeturinat hidhen në vende të papërcaktuara dhe krijon shqetësime tek 

banorët. 

Zj.Tereze Brigja, drejtoreshë e shkollës 9- vjecare Bardhaj- Pastrimi është një problem shumë i 

gjërë në shkallë vendi. Kanë ardhur kontenjerët tek ura Bardhaj dhe janë dëmtuar nga banorët. 

Ata pothuajse kanë dalur jashtë përdorimit.Sugjeroj që të vendosen kamera tek ura Bardhaj pasi 

aty hidhem shumë mbeturina dhe të vihen para përgjegjësisë personat të cilët i hedhin ato. 

Zj.Voltana Ademi- Së pari dua të degjoj problematikat.Më pas do të ndalemi pak tek 

buxheti.Pasi shërbimin e pastrimit e financojmë vetë, që do të thotë që paguajmë tarifë dhe duhet 

t’ia kërkojmë atyre që e realizojnë pastrimin. Po e theksoj që të adresohen të gjithë problematikat 

në mënyrë që të bëjmë përmirësime si për shtimin e kontenjerëve, si për ndërgjegjësimin.Pastaj 

të shohim buxhetin që kemi në dispozicion që të shikojmë sa e paguajnë qytetarët këtë shërbim, 

sepse në fund të fundit të gjithë do të marrim atë që japim. 

z.Agron Sadiku- Unë si monitorues i pastrimit në fshatin Guci, kërkoj që të gjendet një 

rrugëzgjidhje përsa i perket monitorimit, inspektimit apo formave të tjera që të bëhet parandalimi 

i inerteve.Është problem madhor për zonën. Kërkoj edhe mbështetjen e forcave të policisë 

bashkiake për marrjen e masave në parandalimin e këtij fenomeni. 



 
 
 

Zj.Voltana Ademi- Është detyra jonë që të pasqyrojmë situatën dhe problematikat e zonës, si dhe 

për t’i denoncuar  në organet përkatëse. Ne si Bashki kemi vendosur për herë të parë një fond për 

kamerat në qytetin e Shkodrës.Kjo filloi si një ide për shkak të sigurisë publike për t’i  ardhur në 

ndihmë edhe Policisë së Shtetit por njëkohësisht edhe me problemet që kemi ne me inertet.Kemi 

vendosur një fond rreth 60 milion lekë për telekamera me rezolucion të lartë bashkë me një 

central, për t’i vendosur në pikat kyqe,për të monitoruar gjithë kohës . Në këtë  mënyrë  t’i 

gjendemi në ndihmë, të parës Policisë së Shtetit për çështjet e sigurisë publike ku dhe kemi rënë 

dakord me drejtorin e policisë Z.Brahimaj.Gjithashtu për ta përdorur për qëllimin për të cilin ju 

po flisni. Për aq kohë që ne nuk e monitorojmë dhe nuk e themi se kush e bëri, kjo është tërheqje 

vëmendje për Agronin dhe për gjithsecilin që punon në administratë publike që duhet të bëjë 

punën e vet. Nëqoftëse ne nuk bëjmë punën tonë, është e kotë që të marrim gjëra përsipër. 

Lidhur me shtimin e pikave të grumbullimit  unë e kam dëgjuar këtë problematikë dhe jam 

dakord që duhet të blihen dhe të shtohen kontenjerë të rinj. Një ndër fondet do të jetë pa diskutim 

blerja e kontenjerëve për të shtuar pikat.Gjithashtu nëqoftëse pastrimi i mbeturinave duhet të 

bëhet dy herë në javë, ajo dy herë në javë duhet të bëhet. Ajo që duhet të rregullojme është fakti 

se, perveç raportimit që duhet të bejë supervizori, duhet t’i lihet detyrë edhe kryepleqëve që të 

japin një informacion.Në këtë situatë ose firma nuk bën punën përkatëse ose ne nuk bëjmë punen 

si duhet dhe e lejojmë  atë te abuzojë. 

Kemi një  problem shumë të madh në lidhje me inertet.Kemi pothuajse pese vite që i propozojmë 

Ministrisë së Mjedisit  për dy opsione për vend depozitimi të inerteve.Ende  nuk kemi një 

miratim për këtë çështje  por do ta ribëjmë edhe një herë kerkesen. 

z.Lutfi Drini, Kryeplak i Shtojit te Vjeter- Dua të cilësoj se firma e pastrimit ka punuar në 

mënyrë të rregullt. Problemi kryesor janë personat që ushtrojnë aktivitet me motorkarro dhe  

hedhin inerte tek viza e Vrakes. Duhet të merren masa për këto persona.. Problematikë tjeter 

është dizinfektimi i kontenjereve pasi kanë erë të keqe dhe ndotin ambjentin.Ato asnjëherë  nuk 

janë pastruar.. 

z.Tom Martini, Kryeplak i Hotit te Ri- Të  gjithë kazanët e rrugës  janë te shkatërruar.Kërkoj që 

të ndërtohen xhepa për vendosjen e tyre. Jam dakord që të shtohen kontinjerët por ato të 

vendosen në pika të dukshme sepse në të kundërt do të shërbejnë për mbushje me  inerte. 

z.Dede Gjoni, Kryeplak i Grudes se Re- Pastrimi funksionon mirë.Problemi kryesor është te 

Reparti Ushtarak.Aty vijnë automjete që  hedhin inerte. 

z.Agim Meti Kryeplak i fshatit Guci e Re- Këto katër vite ka permirësime në  krahasim me vitet 

më përpara përsa i përket pastrimit.Në lidhje me inertet e hedhura në rrugën që bashkon Gucinë e 

Re me Gruden, është fenomen që ndodh nga përsona që vijnë me automjete naten. Disa herë e 

kemi raportuar si problematikë. Do ishte e mirë që të shikohet mundësia për vendosjen e një  

kamere në mënyrë që të bëhet monitorimi dhe të vendosen gjoba për shkelësit. 



 
 
 

Zj.Voltana Ademi- Vendosja e kontenjerëve nuk do të bëhet nga administrata e 

Bashkisë.Rishpërndarja e kontenjerëve do të bëhet nga Kryepleqtë e Fshatrave, në mënyrë që të 

bëjnë planin e nevojshmerisë sipas zonave, në një linjë logjike të sherbimit për  të gjithë. 

 Kryetarja i adresohet Emilja Koliqit Zv. Kryetare e Bashkise- Sa marrim nga tarifa e pastrimit 

dhe sa kushton ky shërbim? 

Zj.Emilia Koliqi-Përsa i përket mbledhjes së te ardhurave pritshmëritë nuk janë të mira.Duke 

qënë një Nj.Administrative shumë e madhe dhe të ardhurat e planifikuara nuk mblidhen 

asnjeherë në nivele të kënaqshme për të përballuar shpenzimet operative dhe për të përballuar 

investimet. Në nivelin 7- mujor kemi një nivel shumë të ulet në krahasim me planin vjetor të 

mbledhjes së të ardhurave. Kemi realizuar vetëm 30% të planit vjetor. Ajo që ndikon negativisht 

në mbledhjen e të ardhurave në Bashkinë Shkoder përsa i përket Nj.A.Rrethina është Taksa e 

Infrastrukturës,e cila shkon direkt në investimet për rrugë. Deri më sot janë rreth 42 milion lekë  

që janë të faturuara personave që kanë kryer legalizimin e objekteve.Por nuk kanë paguar taksen 

e ndikimit në infrastukturë, gjë që ndikon negativisht për këtë njësi . Planifikimi i Bashkisë për 

këtë njesi për vitin 2019 ka qënë 30 milion në një kohë kur të ardhurat e grumbulluara nga kjo 

njesi kanë qënë 23 milion.Pra siç shikohet diferenca është investuar nga Bashkia Shkoder duke i 

hequr nga investimet per qytetin. 

Zj.Voltana Ademi- Për parantezë, të ardhurat në Rrethina momentalisht janë 10 milion lekë. 

Është e veshtire që të administrohet një Nj. Administrative me keto të  ardhura duke pasur 

parasysh nevojat e mëdha që ka kjo Nj.administrative, për garantimin e shumëllojshmërisë se 

sherbimeve si ne infrastukture, arsim etj. Sqaroj se këto shërbime që ofrohen në këtë territor për 

të mbuluar gjithë këto shërbime merren nga të ardhurat që vjelen nga qyteti i Shkodres. 

Shërbim i rëndësishëm është dhe uji i pijshem. Në vitin 2019 kemi filluar një projekt me fondet 

tona. Projekti është  rreth 60 milion lekë për fazen e parë. Në  total ky projekt shkon në 100 

milion lekë për  tē ndërtuar  një sistem te ri për të furnizuar të gjithë fshatrat të listuar Kullaj, 

Grude, Guci, Hot, Shtoj etj. Në asnjë vend në Shqiperi asnjë Bashki nuk ka realizuar një projekt 

të tillë. Bashkia Shkoder është e para Bashki që nga viti 1991 që grumbullon të  ardhura duke 

bërë me të ardhurat e veta ujësjellsa. Për këtë arsye dua t’iu tregoj juve se cfarë veshtiresie kemi 

ne për të grumbulluar lekë dhe për të investuar. E gjithë kjo është realizuar duke manaxhuar të 

ardhurat në mënyrë efikase. 

Zj.Lina Pjetri, banore e fshatit Bleran- Nevojat për  ujë te pijshem janë shumë të 

mëdha.Meqënëse kam qënë vetë pjesë e Keshillit Bashkiak e di se për Bashkinë është një 

investim shumë i madh. Një investim i tillë mund të realizohet vetëm nga një ministri që mundet 

ta përballojë këtë investim. Këshilloj që të ndërtohen projekte dhe t’i adresohen ministrive 

përkatëse. 



 
 
 

Përsa i përket mbeturinave, ndergjegjesimi vjen mbi bazën e informimit. Të gjithë jemi të 

informuar se çfarë shkaktojnë  mbeturinat. Ne duhet të reagojme. 

Gjithashtu janë shumë të domosdoshme  investimi në rrugen e varrezave si dhe kanalizimi. 

Zj.Voltana Ademi- Përsa i përket shkollave dhe nevojave të arsimit në këtë njësi. 

 Fjala i jepet një arsimtari të shkolles Shtoj i vjeter. 

Arsimtari- Shkolla Shtoj i Vjeter ka nevojë për rregullimin e oborrit dhe  pastrimin e shkolles. 

Zj.Voltana Ademi- Fjala i adresohet Aulida Anamalit për të folur për planifikimin e këtij viti. 

Zj.Aulida Anamali- Nj.Administrativa ka në perberjen e saj 9 objekte të sistemit shkollor 9- 

vjecar. Nga viti 2015- 2019 janë bërë një sere nderhyrjesh në shkolla duke filluar në nevojat me 

bazike dhe duke perfunduar tek rikonstruksuoni i shkollës Tring Smajlaj. Nuk lëmë  pas dhe 

ndërhyrjet që janë bërë  te shkolla Dede Gjo Luli,në shtrimin e oborrit dhe permiresimin e 

ambjenteve të brendshme,me kontributin edhe të vetë banorëve. 

Sivjet u realizua rikonstruksioni i brendshem dhe pjesa e oborrit e shkollës Haxhi Hajdari.Në 

shkollën  Shtoj i Vjeter problematika e sanitarëve është  problem i trashëguar.Për mbulimin e 

kētij shërbimi është  vepruar në  baze të prioritetit ,sipas shkollave që  kanë numer nxenesish më 

të madh. 

z.Filip Guraj - Drejtor i shkolles 9 vjecare Haxhi Hajdari, Golem.- Siç  e tha edhe zj. Aulida 

Anamali, në këtë shkollë janë bërë shumë ndërhyerje që në krahasim me vitet e tjera janë  shumë 

të dukshme, por ka ende nevojë për përmirësime.Kërkoj vendosjen e kamerave dhe plotësimin 

me sanitare ne shkolle. Kjo shkollë ka nevojë edhe për një kend sportiv. Pranë shkollës ndodhet 

një kopsht i cili është në gjendje te amortizuar dhe ka nevojë për investim te menjehershem. Për 

këtë çështje fjalen po ia  kaloj edukatores së kopshtit. 

Zj.Lindita Hajdari, mesuese e ciklit te ulet parashkollor.- Kopshti është në gjëndje të keqe. Ka 

nevojë për investime të rëndësishme pasi në këtë kopsht ka 30 fëmijë të cilët janë pa kushtet e 

nevojshme. Kemi bërë kerkesa pranë Drejtorisë së Kopshteve por nuk kemi marrë asnjë rezultat.. 

Investimet janë të  nevojshme në çati banjo, dritare. Gjithashtu kemi dhe mungesë furnizimi me 

dru zjarri për ngrohje. 

z.Vlash Pjetri- Ju keni shumë të drejtë sepse unë jam në dijeni të problematikes suaj prej rreth dy 

vitesh. Me urdher të Kryetarit të Bashkisë është ngritur nje grup pune që të beje një vlerësim të 

projektit por që është i kushtueshem pasi kopshti ka nevojë si në rikonstruksionin e brendshëm 

ashtu edhe në atë  të jashtem. Investimi në këtë kopsht do të jetë  këtë vit.. 



 
 
 

Përsa i perket aspektit të ngrohjes, në shkolla kemi përgatitur kerkesat që kanē berë drejtuesit e 

shkollave për nevojat për  plotesim me soba si dhe lende drusore dhe do t’i paraqiten 

pergjegjeses së arsimit Znj. Aulida Anamali për plotesimin e tyre. 

Zj.Tereze Brigja- Shkolla Bardhaj ka shumë probleme.Eshte nje shkolle qe eshte nen nivel dhe 

sa here qe bien reshje shiu, oborri mbushet nga uji.Gjithashtu ka nevojë që të mbushet me rere, 

ne menyre qe te ngrihet niveli  i terrenit aty. 

Problematikë tjetër është se nuk ka hapsirë për terren sportiv. 

Persa i perket ngrohjes, shkolla ime është furnizuar nga Bashkia si me gaz ashtu dhe me dru. 

z.Gjoke Gurraj, Kryeplak i fshatit Brucaj.- Fshati Brucaj eshte nje fshat qe nuk ka rruge. Urat 

jane te amortizuara dhe e bejne te veshtire kalimin ne te. Persa i perket shkolles ne fshatin 

Brucaj, eshte nje shkolle përgjithësisht  ne gjendje te mirë por ka shembje te tjegullave dhe 

nevoja e nderhyrjes eshte e domosdoshme. Nje problem i rendesishem eshte mungesa e dritave 

qe ka rreth 15 vite qe mungon.Për këtë arsye  banoret detyrohen  qe te zhvendosen nga këto zona 

dhe te shpërngulen në Shkoder.. 

Zj.Voltana Ademi- Eshte nje zonë problematike. Rruga dhe energjia jane themelore per nje vend. 

Persa i perket energjisë, duhet te behen kerkesa qe t’i adresohen OSHEE. Gjithesecili nga ne 

duhet te shfrytezoje shtepinë e vet,pa qene nevoja qe te largohet per mosplotesim te kushteve. Ne 

kemi shumë pak mjete monetare per fondin e mirembajtjes se rrugeve. Përveç kesaj ne kemi 

pasur shumë problematika lidhur me prokurorimin publik, qe do te thote se pengesat na kane 

ardhur edhe per shkak te bllokimit te sistemit te prokurorimit publik. Kjo sigurisht na ka 

veshtiresuar pune. Neqoftese vjet kemi punuar ne lidhje me mirembajtjen e rrugeve, sivjet e kemi 

pasur te pamundur. Neqoftese eshte e nevojshme qe te ndertojme ura, duhet te shihet mundësia 

qe te vendoset brenda atij fondi.. 

z.Toma Marku, Administrator i njesise Pult.- Permes Pultit lidhen 3 Nj.Administrative nga 

Prekali deri ne Theth.Problemi kryesor është infrastruktura pasi ne kete vend nuk vihet dore nga 

qeveria, pervec investimeve te vogla qe realizohen nga Bashkia.  

Persa i perket energjisë elektrike  ne deri vjet kemi marre energji nepermjet fshatit Nderlysaj. 

Momentalisht falë ndërhyrjes së Bashkisë  eshte bere riparimi i linjes nga Prekali ne Kire me 

shtylla dhe rrjet. 

Persa i perket mungeses se energjise ne fshatin Brucaj jane bere kerkesa  dhe jane ngritur 

probleme nepermjet mediave por nuk eshte marre asnje hap konkret. 

Persa i perket shkolles Brucaj, i eshte bere prezent edhe Bashkise per demtim te themeleve dhe 

problematikave qe ajo shkollë ka.Nga Bashkia eshte bere projekti dhe sivjet eshte premtuar qe do 

te riparohet. Sa i perket shkollave tjera, vjet eshte bere i mundur  furnizimi me te gjitha gjerat e 



 
 
 

nevojshme si banka, xhama etj. Një nder shkollat qe eshte me problematike, eshte shkolla e Kirit 

e cila eshte e prishur dhe nuk zhvillohet mësim. 

Nje problematike tjeter eshte dhe Pulti i cili ka rreth 2 mije hektarë geshtenje qe janë kapur nga 

semundja. Është bere problem dhe kam kontaktuar me drejtor prane Bashkise dhe me kane 

informuar se eshte ndertuar nje komision nga Ministria e Bujqësisë por deri tani asnje njeri nuk 

ka qene per ta shikuar. Aty jane te ardhurat kryesore qe ky komunitet ka ne ate zone.  

Eshte e nevojshme qe te kemi nje punonjes sherbimi per realizimin e mirembajtjes ne shkolla, 

sherbimin e pastrimit. 

z.Ndoc Ashta, Administrator i njesise Shosh.- Shoshi eshte nje zone qe eshte lene ne harresë si 

nga shteti ashtu edhe nga pushteti lokal qe prej rreth 15 vitesh. Dua te theksoj ketu që nga Prekali 

deri ne Shosh janë 38 km rruge. Kerkoj qe edhe per kete pjese, banoreve t’iu sherbehet me 

ndertim te kesaj rruge. Vitin e kaluar ke dhene nje kontribut dhe ajo zone eshte permiresuar 

ndjeshem, por sic dihet ajo eshte zone qe ka reshje debore dhe ka nevojë te vazhdueshme për 

mirëmbajtje.  

Persa i perket shkollave, numri i nxenesve ka rene. Ka rene jo per fajin e Bashkise, qe eshte sot, 

por ka rene per fajin e qeverive ne vazhdimesi per mungesen e vemendjes per ate zone. Shkollat 

jane te amortizuara dhe nuk kane kushte. Eshte duke u degraduar menyra se si jetohet ne këto 

zona. Kjo si pergjegjesi e shtetit i cili nuk ploteson kushtet e jeteses, nuk ka sherbim shendetesor, 

personeli paguhet por nuk paraqitet per te bere sherbimin qe nevojitet. 

Zj.Voltana Ademi- Lidhur me prioritetin e mirembajtjes se rrugeve si per Nj.A. Pult dhe Shosh 

do te mbetemi ne kontakt per vijueshmerine per fondet e vitit 2019 sepse jane fonde qe nuk i 

kemi shpenzuar per shkak te procedurave te prokurorimit. Persa i perket ceshtjes se qendres 

shendetsore eshte nje problem qe duhet ngritur per Nj.A. Shosh dhe duhet bere kerkesa qe ta 

paraqesim si shqetesim per plotesimin e ketij sherbimi.  

Perfaqesues i shkolles Tring Smajli Grude e Re. Ju pershendes. Nga informacioni qe mora nga 

perfaqesuesja e arsimit, mesova se eshte nje nga prioritetet per kete vit rikonstruksioni i shkolles 

Grude e Re. Per kete ju pergezoj pasi keni bere nje pune shumë te mire. U diskutua problemi i 

ngrohjes neper shkolla. Shkolla jone nuk ka pasur asnjeherë problem te tillë. Ne kemi pasur dru 

dhe gaz mjaftueshem. Jemi nje shkolle me 340 nxenes dhe kemi nje problem qe eshte mungesa e 

nje sanitareje. 

Zj.Voltana Ademi- Duke respektuar te gjitha keto qe u thanë, shkollat dhe qendrat shendetesore 

jane vende te domosdoshme per komunitetin dhe jane prioritet nga ana jone, pavarsisht 

problemeve te cilat ne kemi hasur nga transferimi i kompetencave te shkollave nga drejtorite 

arsimore tek bashkite. Transferimi i ketyre shkollave u realizua pa asnje staf sherbimi, gje qe 

vershtiresoi dhe menaxhimin e ketyre shkollave, por gradualisht me impenjimin tone u munduam 

qe te realizojme kete sherbim duke e permiresuar ndjeshem. Fondi qe ne marrim per arsimin 



 
 
 

duhet te realizohet me ato leke qe kemi. Une mendoj qe vitin tjeter mund te zgjidhim ceshtjen e 

sanitareve dhe keshtu te zgjidhim nje herë e mirë kete sherbim. Ka nje diskutim ne lidhje me 

rojet e shkollave. Aktualisht po realizojme nje vleresim qe kete sherbim mund ta realizojme me 

roje private.Duhet vleresuar edhe mundesia e vendosjes se kamerave qe te rritet dhe mundesia e 

permiresimit te ketij sherbimi. 

 

Kalojme tek kanalet kulluese. Fjala i kalohet Drejtorit te Bujqesisë Z. Alban Sekja. 

Alban Sekja- Nj. Administrative Rrethina ka dy probleme qe jane: 

1.Vaditja 

2.Kullimi 

Po flasim per kete vit.Çfarë eshte bere dhe çfarë eshte parashikuar qe te realizohet. Konkretisht 

per zgjidhjen e ketij problemi Bashkia eshte perqendruar ne zonat me problematike nga 

permbytjet per pastrimin e kanaleve.Për vitin e ardhshem eshte parashikuar pastrimi i kanaleve 

kulluese ne nje gjatesi mbi 14 mije meter linear kryesisht kanale kullues te trete ne fashatrat 

Shtoj i Vjeter, Shtoj i Ri, Bardhaj, Bleran. Persa i perket ujitjes per vitin e ardhshem eshte 

parashikuar nje fond prej 7,3 milion leke per mirembajtjen e lotit te dyte te kanaleve vaditese 

KU5 dhe KU6 te cilet mbulojne fshatrat Guci e Re dhe pjeserisht Shtoj i Vjeter. Eshte realizuar 

pastrimi i 1.6 km kanale ne fshatin Shtoj i Ri dhe puna do vazhdoje  per pastrimin e rreth 10 mije 

meter linear (ne periudhetn tetor –nentor) ne fshatrat Shtoj i Ri dhe Bleran. Persa i perket 

vaditjes, kemi nderhyrë me nje fond rreth 4 milion leke, kemi nderhyrë ne mirembajtjen e dy 

kanaleve qe cojne ujin ne Guci te Re, respektivisht kanalet 5 dhe 6 loti i pare.  

Zj.Voltana Ademi-Transferimi i  funksioneve per pastrimin e kanaleve te vaditjes dhe  kulluese 

eshte realizuar ne vitin 2016, qe do te thote qe per here te pare bashkive i kerkohet qe te merren 

me keto detyra. Faktikisht kemi trashëguar nje gjendje mjaft te keqe. Ne te kaluaren nuk eshte 

kryer asnje here sherbim pastrimi dhe mirembajtje e ketyreve kanaleve dhe respektivisht ne kemi 

filluar cdo gje nga fillimi me dy mjete ne dispozicion qe i kemi gjithe kohes ne pune. Kemi 

ndertuar nje plan qe kemi bere te mundur shperndarjen sipas javeve per pastrimin qe ne e kemi 

menduar se sherben sipas nje procesi qe neqoftese vendosemi ne nje fshat ta realizojme pastrimin 

ne te gjithë fshatin. Aktualisht kemi ne dispozicion dy mjete qe po realizojne sherbimin e 

pastrimit te ketyreve kanaleve dhe realisht aty ku kemi bere nderhyrje, kemi nje situatë shume 

me te permiresuar. 

Fjala i kalohet Zv.Kryetarit te Bashkise z. Arben Gjura. 

Arben Gjuraj- Une mbuloj çeshtjet e bujqesisë, zhvillimit rural dhe ceshtjet e mjedisit. Kur 

degjoj duke folur per kullimin, ujitjen qe jane nevoja dhe prioritete sipas zonave, cilesoj se  zona 

e siperme ka gjithmone problem ujitjen ndersa zona e poshtme ka problem kullimin. Ne kemi 



 
 
 

bere studime dhe na rezulton se mbushjet natyrore vjetore qe i behen kanalizimeve jane shume 

me te medha se kapacitetet pastruese qe ka ne dispozicion Bashkia. Kjo do te thote se ne 

vazhdojme duke punuar dhe si rrjedhoje ka pasur permiresim te dukshem te situates, por kjo 

kerkon angazhim te vazhdueshem sepse eshte nje proces qe kerkon nderhyrje ne cdo kohe.  Kemi 

nje realitet te situates  shume te  veshtire. Duhet angazhim i madh i te gjithe faktoreve si nga 

institucionet qendrore, ashtu dhe nga ana e banoreve te zonave per plotesimin e ketyre nevojave, 

sepse Bashkia e vetme eshte e pamundur qe të realizoje nevojat dhe kerkesat e ketyre zonave. 

Une mendoj qe duhet te vendosen kryesitë e fshatrave pasi monitorimi dhe parashikimi per 

nevojat qe ato kane eshte e pamundur qe te behet nga ne, pasi duhet te jene ato vete qe 

percaktojne menyren se si duhet te funksionoje zona e gjithsecilit. Gjithashtu duhet te vleresohet 

financiarisht dhe t’i jepet kompetence me shumë Kryetarit te fshatit pasi edhe sic e percakton 

ligji jane kryetaret e fshatrave qe duhet te merren me zgjidhjen e problematikave te zonave 

perkatese. 

Zj.Voltana Ademi- Ne lidhje me kete qe u tha me lart, propozoj qe neqoftese mendoni qe mund 

te kete nje organizim me te mire dhe ju mund te merrni persiper  ndertimin e nje kryesie per te 

menaxhuar fshatin, une jam e gatshme qe t’iu mbeshtes ne te gjithe aspektet per tu organizuar 

dhe per ta bere fshatin ne nivelet qe kerkohet nga ana juaj. 

Pjese e rendesishme per zonat është dhe ndriçimi prandaj duhet te behen pyetje qe te shenojme 

nevojat dhe problematikat qe ju keni. 

Tome Martini, Kryeplak i fshatit- Eshte e nevojshme qe te vendoset ne prioritet realizimi i 

ndriçimit ne rrugen qe pershkohet tek kisha ne fshatin Hot e ne vazhdim. Kjo zone eshte zone 

shume e populluar dhe ka nevoje imediate. 

Zj.Voltana Ademi- Nga  ajo qe kemi trashëguar nga te gjitha komunat, infrastuktura e ndricimit 

rrugor ka qene pa asnje ndricues. Konkretisht kemi filluar te ndertojme rrjet ndricimi dhe per cdo 

vit kemi pasur rritje te plotesimit te zonave ne nevojë me ndricim. Aktualisht  per plotesimin e 

sherbimit te ndricimit, 30% e ketij sherbimi paguhet nga banoret, ndersa pjesa tjeter shtohet nga 

Bashkia nga mjetet monetare qe mund te ishin perkthyer ne rruge. Gjithashtu prioritet i Bashkise 

eshte per tu shtuar ndricimi rrugor  ne ato fshatra qe nuk jane prekur fare sepse kemi detyrim  

gjithsecilit per t’i dhene ndricim. 

Sipas propozimit të dhënë nga kryetarja, ju është caktuar vendosja e prioritete nga kryetaret e 

fshatrave përinvestime. Konkretisht investimet që kërkohen  janë si me poshtë: 

1.Fshati Hot i Ri: Propozim për investim janë Rruga Martin Camaj dhe rruga tek Qendra 

Shëndetësore. 

2.Fran Radohina: Kërkohet asfaltim të rrugës së varrezave. 

3.Fshati Shtoj i Vjeter: Kërkohet ndriçim rrugor të rrugëve dytësore. 



 
 
 

4.Grude e Re: Kërkohet që të rregullohet rruga e varrezave. 

Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj, këtë dëgjesë e mbyllim këtu me premtimin se takime 

të tjera konsultuese do kemi sërish në të ardhmen në mënyrë që të bashkëqeverisim në nivel lokal 

me ju. 

 

Takimi mbyllet në oren 19.30. 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


