
Bashkia: MALIQ 

Kryetar: GËZIM TOPÇIU 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në territorin e bashkisë 

2. Do të kryhet kanalizimi i ujërave të zeza në territorin e bashkisë 

3. Do të rikonstruktohen rrugët e fshatrave 

4. Do të kryhet ndërtim të dy rrugëve nacionale që lidhin fshatrat,  Petrushë me Vreshtasin 

dhe Ormani me Rubecin 

5. Do të ristrukturohet ura e Maliqit 

6. Do të ndërtohet një shëtitore anës lumti Devoll 

7. Do të thellohet lumi i Devollit në një linjë prej 3 km 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të shpërndahen bursa për nxënësit ekselent                 

2. Do të ngrihet Forumi Rinor                                                                                    

3. Do të kryhet pagesa e transportit për nxënësit që kanë largësi shkolle 2 km                                        

4. Do të ndërtohen terrene sportive në territorin e bashkisë                                                      

5. Do të punohet për të futur ekipin e futbollit në kategorinë e parë                                                                                                         

6. Do të ketë punonjës sanitar në çdo shkollë në territorin e bashkisë                          

7. Rinia do të jenë pjesë në vendimmarrje, në hartimin e buxhetit të Bashkisë                                

8. Do të rikthehet tradita e pallatit të kulturës, me gjithë mozaikun e saj brenda, kinema, dhe 

bibliotekë 

9. Do të realizohet sistemim i terreneve sportive të shkollës 9-vjeçare, Maliq 

10. Do të ndërtohet kënd lojërash për shkollën "Agimi", Maliq 

11. Do të ndërtohet shkolla e Rëmbecit 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet menaxhim më i mirë i mbetjeve dhe ndarja e tyre që në burim në territorin e 

bashkisë 

2. Do të gjelbërohet zona anës lumit Devoll 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të zhvillohet bujqësia në zonë falë një projekti 18 mijë euro                                                      

2. Do të thellohet lumi i  Devollit në një linjë prej 3 km, atje ku është emergjente                                      



3. Do të aplikohet vendosja e rrjetave mbrojtëse për pemetorët dhe vreshtat, sipas sistemit 

Gjerman, në zonat tek fusha e Maliqit                                                         

4. Do të ribonifikohet dhe aplikohet sistemi i vaditjes në fushën e Maliqit, 8 milion euro                                                                                                                                           

5. Do të kryhet kullimi i Fushës së Maliqit 

6. Do të kryhet rehabilitim i plotë i rrjetit ujitës në territorin e bashkisë 

7. Do të kryhet orientim i fermerëve për strukturën bujqësore 

8. Do të kryhet kontroll i cilësisë së farave, fidanëve, pesticideve në bashkëpunim me 

Drejtorinë Rajonale dhe Ministritë e Linjës  

9. Do të kryhet përmirësim i infrastrukturës rrugore në fushat bujqësore 

10. Do të kryhet ngritja e qendrave të grumbullimit, ruajtjes dhe përpunimit të produkteve 

bujqësore dhe blegtorale 

11. Do të kryhet ribrezarimi i fushës së Maliqit 

12. Do të ulet taksa e tokës në masën 30% 

13. Do të blihen 3 eskavatorë të rinj për pastrimin e kanaleve kulluese 

14. Do të kryhet përmirësimi i rrugëve të parcelave në Pirg 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të mbështetet komuniteti rom dhe egjiptian për punësim, strehim dhe arsimim                             

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të punësohen mbi 350 persona, veçanërisht vajzat dhe gratë                                

2. Do të përdoren 1,5 milion euro fond për investime kapitale, në çdo ish komunë, sipas 

peshës që ato zenë                                       

3. Do të kryhet punësimi i të rinjve 

4. Do të kryhet punësim i grave, në menaxhim dhe në drejtim të njësive administrative 

 


