
Bashkia: FUSHË ARRËZ 

Kryetar: FRANC TUCI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm brenda standardeve në gjithë zonën 

2. Do të krijohet një klimë bashkëpunimi mes bashkisë dhe institucioneve të tjera, si arsimi, 

shëndetësia dhe energjetika 

3. Do të shtohen hapësirat çlodhëse në territorin e bashkisë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të kryhet mbështetja e sportit duke financuar  ekipet e të rinjve, në futboll por edhe në 

lojërat e tjera me dorë, alpinizmi dhe sportet dimërore 

2. Do të krijohet një fond dhe do të kryhet promovim i grupit folklorik të moshave të vogla 

për të ruajtur traditën dhe identitetin 

3. Do të kryhet binjakëzim me qytete të tjera jashtë Shqipërisë 

4. Do të krijohet një bibliotekë për qytetin, me donacione 

5. Do të krijohet një fond për nxënësit me rezultate të larta 

6. Do të organizohen më shumë aktivitete kulturore 

7. Do të shtohen hapësirat sportive në territorin e bashkisë 

8. Do të kthehen në traditë ditët gjeçoviane në fshatin Kryezi 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet sistemimi dhe përpunimi i mbetjeve në territorin e bashkisë 

2. Do të kryhet rikthimi i hapësirave të gjelbra të qytetit 

3. Do të kryhet kthimi në zonë të mbrojtur për Munellën dhe më pas kthimi i saj në zonë 

turistike 

4. Do të kryhet zhvillimi i turizmit shëndetësor  

5. Do të kryhet zhvillimi i turizmit malor 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet menaxhim në mënyrë profesionale të bimëve medicinale 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  



1. Do të ngrihet grup pune për çdo fshat për të evidentuar problemet dhe për të eliminuar 

konfliktet sociale 

2. Në tremujorin e parë pas zgjedhjeve do të organizohet takimi me përfaqësuesit nga të 

gjitha zonat për rezultatet e arritura 

3. Do të ketë transparencë për të ardhurat që jep shteti për familjet e varfra, PAK dhe jetimë 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të kryhet bashkëpunim me organizatat joqeveritare, institucionet e bamirësisë, për të 

përmirësuar kushtet e familjeve në nevojë 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  


