
Bashkia: KOLONJË 

Kryetar: ILIA STEFO 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të sistemohet tregu dhe rrugët e lagjes së shkollës                                                                                                                      

2. Do të kompletohet me aparaturat e nevojshme spitali dhe do të plotësohet stafi me mjekë 

specialistë                                                                                                        

3. Do të ngrihet ndërmarrja e shërbimeve publike në bashki, me tre sektorë kryesorë: 

Mirëmbajtja e infrastrukturës; Shërbimet e institucioneve të arsimit; Mirëmbajtja e 

banesave kolektive dhe ndërtesave në varësi të bashkisë                                                                                                                   

4. Do të realizohet ndriçim i plotë publik në të gjitha fshatrat, në 6 muajt e parë të mandatit                                                                           

5. Do të përfundojë restaurimi i sheshit dhe i zonës këmbësore 'Rilindja'                                                                                            

6. Do të realizohet projekti i ujësjellësit në territorin e bashkisë, brenda 6 muajve të para të 

mandatit                                

7. Do të rikonstruktohen të gjitha rrugët lidhëse me rrugën naconale                                                                                                              

8. Do të kryhet rehabilitimi i ujësjellësave dhe menaxhimi i ujit të pijshëm në çdo fshat                                                                               

9. Do të kryhet rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të përdorura në Ersekë                                                

10. Do të kryhet sistemimi i rrugëve e trotuareve në Ersekë                                                        

11. Do të kryhet restaurimi i urave, rrugës, rehabilitimi i ujësjellësit dhe ndriçimi  publik në 

fshatin Taç Qendër                                          

12. Do të restaurohen rrugët lidhëse dhe do të zgjidhet çështja e ndriçimit, në Gostivisht e 

Lëngëz                                                                

13. Do të punohet për rehabilitimin e qendrës së Leskovikut                                                                                                                                                                          

14. Do të punohet për rehabilitimin e Ujësjellësit të qytetit                                                               

15. Do të zgjidhet çështja e ndriçimit në Cerckë, Sheleguri, Podes, Radanj, Gërmenj, Pabickë                                                                            

16. Do të zgjidhet përfundimisht furnizimi me ujë të pijshëm në Cerckë, Sheleguri, Podes, 

Radanj, Gërmenj, Pabickë                                                                                                                                          

17. Do të kryhet projekti i hyrjes së Leskovikut              

18. Do të sistemohet dhe riparohet rrjeti i ndriçimit publik në Kagjinas dhe gjithë fshatrat e 

tjerë të kësaj Bashkie                           

19. Do të kryhet restaurimi i rrugës në fshatin Shalës                                                            

20. Do të kryhet riparimi i dy urave në fshatin Sanjollas                                                                                                        

21. Do të kryhet rehabilitimi i rrugës hyrëse dhe ndërhyrja në depozitën e ujit për fshatin 

Kamnik                                                                                                              

22. Do të përmirësohet ujësjellësi dhe ndriçimi i rrugëve të fshatit Gozhdorazhd                                                                                    

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet rikonstruksion dhe modelim i Pallatit të Kulturës                                                                                                                  



2. Do të ndërtohet qendra e formimit profesional për të rinjtë në territorin e bashkisë, si një 

mundësi shumë e mirë për punësimin e tyre                                                                                                                            

3. Do të ngrihet qendër multifunksionale sportive për aktivite dhe sporte që janë traditë në 

territorin e bashkisë                                                                                          

4. Do të kryhen kurse zhvillimi për fëmijët pranë Qendrës Kulturore                                                  

5. Do të ngrihen qendra lodrash për fëmijë në çdo qendër administrative                                                   

6. Do të kryhet infrastrukturë rrugore, ndriçim dhe rikonstruksion i monumenteve të 

kulturës                  

7. Do të kryhet rimodelim i muzeut historik                                                                                          

8. Do të ngrihet muzeu i fotografisë 'Dhimitër Vangjeli', brenda 6 muajve të para të 

mandatit                                                                         

9. Do të kthehet në atraksion turistik kompleksi monumental 'Borova Martire'                                                                                               

10. Do të ndërtohen terrene sportive për çdo njësi admnistrative                                                                 

11. Do të ristruktohet kampusi arsimor, në Ersekë                                                                                   

12. Do të rikonstruktohet shkolla 9-vjeçare, Ersekë                                                                                          

13. Do të rikonstruktohet gjimnazi ' Petro N. Luarasi'                                                                     

14. Do të rehabilitohet qendra kulturore e fëmijëve 'Fan S. Noli'                                                               

15. Do të restaurohet Pallati i Kulturës dhe do të rizgjohet aktiviteti kulturor dhe artistik                        

16. Do të kryhet infrastruktura e stadiumit dhe investime në terrene sportive në Ersekë                                                                                           

17. Do të kryhen investime në terrene sportive në Leskovik                                                                                          

18. Do të rikonstruktohet Shkolla e Mesme e Bashkuar “Jani Vreto”, Leskovik                                      

19. Do të rikonstruktohet shkolla e mesme e bashkuar në Fshatin Mollas                                                                                                 

20. Do të kryhet rindërtimi i shtëpisë së 'Fan Nolit', në fshatin Qytezë                                                                                                           

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të rigjenerohen të gjitha sipërfaqet pyjore në Bashkinë e Kolonjës dhe do të 

menaxhohet me përgjegjshmëri përdorim i tyre për të garantuar një ekuilibër sa më të 

mirë mes nevojës për ngrohje dhe zhvillimit të qendrueshëm                              

2. Do të ngrihet ndërmarrja për menaxhimin e pyjeve, bujqësinë dhe blegtorinë                          

3. Do të ngrihet tregu i produkteve lokale në territorin e bashkisë                   

4. Do të kryhet markëzimi i produkteve lokale me logon e origjinës dhe asistencë për 

shtimin e vlerës së produkteve duke përmirësuar marketingun e tyre                                                                                                             

5. Do të ngrihet dhe mbështetet Shoqata e Artizanëve dhe do të kryhet incentivimi i tyre me 

taksa dhe tarifa të reduktuara                                                                                          

6. Do të realizohet lidhja me infrasrtukturë rrugore e zonave turistike me afërsi gjeografike                                                                                                                                           

7. Do të shpërndahen grante për ngritjen e rrjetit të bujtinave në  fshatrta me potencial 

turistik                                                                                        

8. Do të rikthehet panairi tradicional 'Pazaropopulli', në fund shtatori të çdo viti                                                                           

9. Do të ngrihet rrjeti i Zyrave të Informacionit Turistik                                                                                                                                 

10. Do të pastrohet dhe sistemohet grumbullimi i mbeturinave jo vetëm në qytete por edhe në 

të gjithe fshatrat e bashkisë                                                                    



11. Do të realizohet projekti për menaxhimin e pyjeve në territorin e bashkisë                                                                                                                                                      

12. Do të ngrihet sistemi i grumbullimit të mbetjeve urbane në vendgrumbullimin e 

rehabilituar                    

13. Do të kryhet rehabilitimi dhe parandalimi në shkarjen e masivit të 'Gllashtovës'                              

14. Do të realizohet parku i gjelbëruar në Ersekë            

15. Do të ngrihet kompleksi i shërbimit në banjat termale të Leskovikut                                            

16. Do të organizohet festa e verës, në Leskovik                    

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ngrihet një strukturë e veçantë brenda bashkisë e cila do të merret vetëm me 

zhvillimin e bujqësisë                                                

2. Do të jetësohet Plani Strategjik i Zhvillimit të Bujqësisë                                                              

3. Do të kryhet pastrimi i shtretërve të lumenjëve në territorin e bashkisë                                                                                   

4. Do të kryhet rehabilitimi i kaneleve kryesore, kanale të dytë, rreth veprave të artit                                                                                      

5. Do të kryhet rehabilitimi i të gjitha kanaleve të kullimit në territorin e bashkisë                                                                                                                                                          

6. Do të ngrihet, brenda vitit 2017, tregu i gjësë së gjallë me të gjitha standartet, në 

Kreshovë dhe Selenicë                                                          

7. Do të zgjidhen problemet e pronesisë së tokës, në fshatin Taç Posht dhe Kabash, dhe do 

të pajisen me titull pronësie çdo fermer të Bashkisë së Kolonjë                                 

8. Do të zgjidhet problematika e kullotave nëpërmjet rrugës ligjore, në Gjonc e Prodan              

9. Do të mbështet vreshtaria dhe do të punohet për ta kthyer zonën në një destinacion të 

preferuar turistik                                                       

10. Do investohet në kanalet vaditëse në Cerckë, Sheleguri, Podes, Radanj, Gërmenj, Pabickë        

11. Do të kryhet pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve vaditëse në Qinam, Shtikë, Skorovot 

dhe në çdo fshat tjetër të bashkisë                                               

12. Do të ngrihet tregu i produkteve lokale, për produktet bujqësore dhe do të krijohen kushte 

më të mira tregtare dhe higjenike, në Helmës dhe Pepellash                                                                                                                       

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

13. Qendrat e reja administrative do të kenë sportele ku do ofrohen edhe shërbimet online të 

institucioneve qendrore 'e-albania'                                              

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të jetë përditë e hapur Qendra e moshës së tretë                                                                                                                                   

2. Do të hapet qendër ditore për moshën e tretë, në Ersekë dhe Leskovik                                        

3. Do të hartohet një program për riparimin e shtëpive në rënim për njerëzit në nevojë                                                                            

4. Do të përdoren skema mbështetëse për strehimin nëpërmjet kredive të buta                           

5. Do të hartohen programe mbështetëse për gratë që zhvillojnë aktivitet ekonomik   



                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të vendoset tarifa zero gjatë tre viteve të para për bizneset e të rinjëve, bizneset e 

artizanatit dhe turizmit si dhe bizneset në fushën e inovacionit dhe teknologjisë               

2. Do të organizohet 'Dita e Kolonjarëve në Tiranë', një herë në vit në Tiranë                              

3. Do të organzohet 'Unë e dua Kolonjën', gjatë ditëve të pazarit 'Pazaropopull'                                                                                 

4. Do të zbatohet projekti 'Rindërto shtëpinë ku ke lindur', incentiva për rindërtimin e 

shtëpive të të parëve si shtëpi pushimi fundjave ose sezoni                                                                                                                                 


