
Bashkia: KUÇOVË 

Kryetar: SELFO KAPLLANI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do t’i jepet fund ndërtimit kaotik duke lejuar menjëherë ndërtimin e organizuar urban, 

brenda vitit të parë të mandatit, në territorin e bashkisë                                                          

2. Planet rregulluese do të ndajnë territorin e bashkisë sipas kritereve europiane të 

zhvillimit. Gjithkush do të informohet se ku do jetë qendra për banim, ku do jetë qendra 

për tregti, për industri dhe ku janë zonat ku zhvillohet bujqsia dhe turizmi 

3. Do të kryhet rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm në qytet të ujesjellesit, duke siguruar 

ujë të pijshëm me cilësi të garantuar për çdo familje për 24 orë pa ndërprerje 

4. Do të realizohen projektet per disiplinimin e ujrave të bardha dhe veçanërisht të përroit 

Drizë-Tapi dhe UMN-Postobllok  

5. Në fillim të këtij mandati do të kryhet hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues 

6. Do të ndërtohet infrastruktura rrugore që lidh periferinë me qendrën dhe shkurton 

distancat e çdo familje në lidhje me Punën-Shkollën-Spitalin 

7. Infrastruktura e re dhe shërbimet do të ofrohen me përparësi në zonat periferike, për të 

zbutur dallimet qendër periferi 

8. Shërbimet publike veçanërisht ato të pastrimit, të gjelberimit dhe të ndriçimit do të 

përmiresohen duke rritur cilësinë e standarteve të arritura dhe do të mbulojnë gjithë 

territorin e qytetit dhe të shumicës të fshatrave të njësive administrative 

9. Do të kryhet përmirësim i infrastrukturës urbane të zonave informale dhe do të fillojë 

realizimi i zgjidhjes së sistemimit të kanaleve të ujrave të zeza, të furnizimit me ujë të 

pijshëm dhe ndriçimit publik në këto zona 

10. Do të kryhet hartimi i planeve urbane ku të ndahet zona e banimit nga zona industriale 

11. Do të kryhet lidhja e periferive me qendrën si me infrastrukturë ashtu edhe me shërbime 

12. Do të realizohet sistemimi, asfaltimi i rrugëve të lagjeve dhe fshatrave, ndërtimi i urave të 

domosdoshme, ndërtimi i trotuareve, lyerja e fasadave, rikonstruksion lulishtesh, ndriçim 

rrugor aty ku deri më sot nuk është bërë,  

13. Do të realizohet rikonstroksioni total i rrugës nga kryqëzimi në hyrje të qytetit- Oksigjeni 

deri tek shkolla “Dëshmorët e Kombit”, brenda vitit të parë të mandatit       

14. Do të kryhet projektimi dhe ndërtimi i rrugës Kuçovë-Lumas brenda dy viteve të para të 

mandatit 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të ngrihet  nje zyrë sportive komplekse me personel të bashkisë për të nxitur të rinjtë 

në aktivitete sportive të organizuara  



 

2. Bashkia do të jetë një qendër informimi, këshillimi dhe e nxitjes së formimit profesional 

të të rinjve sipas nevojave që dikton zhvillimi ekonomik i zonës 

3. Veçanërisht në zonat rurale, Bashkia do të hartojë programe nxitjeje me bursa të 

kushtëzuara për rininë me qëllim rritjen e numrit të specialistëve 

4. Do të nxiten idetë e të rinjve për zhvillimin e zonës duke mbështetur edhe financiarisht 

projektin më të mirë me impakt në jetën e banorëve të zonës 

5. Në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore do të realizohet studimi për transortin e 

organizuar të nxënësve të shkollave me numër të vogël nxënësish dhe klasa të 

përbashkëta, drejt shkollave me stafe pedagogjike më të specializuar 

6. Në bashkëpunim me sipërmarrës e donatorë privatë do të ndërtohen komplekse sportive e 

kënde lojrash, si dhe me fondet e bashkisë do të rikonstruktohet dhe vihen në aktivitet të 

plotë ato ekzistuese, gjithashtu do të shtohen ambjente çlodhëse për rininë dhe të 

moshuarit në territorin e bashkisë                                                          

7. Do të shtohet numuri i sporteve të tjera, krahas atyre ekzistuese, duke e kthyer klubin 

sportiv Naftëtari në një klub shumë sportësh 

8. Brenda mandatit do të vihet në efiçencë dhe do të bëhet funksional muzeu historik i 

Kuçovës 

9. Do të kryhet rikonstruksion i kopshteve, çerdheve dhe shkollave në territorin e bashkisë                                                          

10. Do të kryhet rikonstruksioni total i shkollës “18 Tetori” në lagjen më të vjetër të qytetit, 

brenda vitit të parë të mandatit                                                                                           

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet rehabilitimi i përgjithshëm i territorit të ish-uzinës së përpunimit të naftës, 

duke e nxjerrë nga harta e zonave të nxehta kombëtare me mbetje të rrezikshme                                                                                                                   

2. Do të kryhet shtimi i sipërfaqeve të gjelbra edhe në zonat ku industria e naftës është 

aktive                                                                  

3. Do të kryhet largimi i mbetjeve dhe pastrimi i qytetit sipas mënyrës europiane pastrim-

riciklim-depozitim 

4. Në bashkëpunim me donatorë të huaj dhe subjekte sipërmarrësë me eksperiencë, do të 

fillohet riciklimi i mbetjeve urbane të bashkisë   

5. Do të realizohet shtimi i veprave të artit dhe elementeve dekorative në parqet e lulishtet e 

qytetit dhe qendrat e njësive administrative, veçanërisht do të sistemohet parku qendror i 

qytetit duke e kthyer atë në zonën më të frekuentuar të qytetit 

6. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse do të realizohet studimi i nisur për ngritjen 

dhe funksionimin e një muzeu në shkallë kombëtare e rajonale të objekteve dhe 

makinerive të industrisë së naftës të shekullit të XX, duke bërë të mundur futjen e 

Kuçovës në agjendën e guidave  turistike të Shqipërisë 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  



1. Do të ndihmohen fermerët, në mbrojtjen e tokës dhe të pronave të tyre me financimet 

nëpërmjet granteve të shtetit me anë të subvencionimeve si dhe të donatorëve të vendit 

dhe të huaj                                                                                                             

2. Do të realizohet pastrimi dhe mirëmbajtja e kanaleve kulluese të dyta dhe të treta në tokat 

bujqësore, për të shmangur përmbytjet dhe realizuar kullimin e tyre                                                                                    

3. Do t’i kushtohet rëndësi e veçantë masave mbrojtëse nga përmbytjet dhe erozioni, duke 

rikonstruktuar argjinaturat ekzistuese, ndërtimin e mureve mbrojtëse anës lumenjve dhe 

përrenjve si dhe pyllëzimin në zonat ku erozioni është aktiv, sidomos në zonat e Lumasit 

dhe të Kozares                                                                                                             

4. Do të realizohet ngritja dhe funksionimi i shoqatave të fermerëve në bazë të çdo njësie 

administrative për të bërë të mundur: thithjen e investimeve ose kredive pa interes nga 

donatorë të ndryshëm me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë; 

ngritjen e qendrave të grumbullimit, magazinimit dhe shitjes të prodhimeve bujqësore 

dhe blegtorale; ndërmjetësimin për sigurimin e tregjeve të shitjes të produkteve, 

furnizimit me cilësi dhe çmime të përshtatshme të plehrave bujqësore, farërave,  

karburantit, etj                                                                                                          

5. Do të krijohen tregje të mbrojtura dhe me akses sa më pranë qytetarit në territorin e 

bashkisë                                                          

6. Do të ngrihet një qendër trajnimi dhe informimi për bujqit; asistencë për aplikime në 

programet ndihmëse të bujqsisë në territorin e bashkisë                                                          

7. Do të realizohet studim fizibiliteti për shfrytëzimin e ujit të pijshëm dhe për vaditje të 

burimit të ujit të Sinecit 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të krijohen komisione konsultative nëpër çdo bllok banimi dhe fshat të përbërë nga 

qytetarë të zgjedhur me integritet të lartë, me detyrë çuarjen e pushtetit sa më pranë 

njerëzve 

2. Do ti kushtohet rëndësi konsultimeve me grupet e interesit dhe shoqërisë civile                                                                                                                                                

3. Do të ndërtohet zyra e informimit dhe konsultimit me publikun 

4. Do të kryhen takime dhe konsulta të programuara me qytetarët si dhe programe ndihme 

në të gjithë territorin e bashkisë 

5. Çdo vendim që prek direkt qytetarët nuk do të merret pa u konsultuar me ta në seanca 

konslutimi të rregullta 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të kërkohet sigurimi i fondeve nga shteti dhe donatorët për ndërtimin e banesave 

sociale dhe dhënien e tyre me qera simbolike për familjet e pastreha, që nuk përballojnë 

shlyerjen e kredive të dhëna nga institucionet financiare në territorin e bashkisë                                                                                                                                   

2. Shtresat në nevojë dhe grupe të tjera të margjinalizuara do të jenë të përfaqësuara me 

personel të dedikuar për ta 



3. Zyrat e asistencës sociale do të jenë të lidhur me zyrat e punësimit, të cilat japin 

informacion për çdo qytetar mbi mundësinë e punësimit.  

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të hartohen politika sociale dhe lehtësi fiskale për gjithë subjektet që do të investojnë 

në Kuçovë, me qëllim uljen e numurit të të papunëve 

2. Do të ngrihen zyrat e projekteve dhe të politikave të zhvillimit në bashki 

3. Bashkia do të ofrojë projekte dhe politika stimuluese për komunitetin e bisnesit, sipas 

nevojave që ka 

4. Bashkia do të jetë garantuesja e çdo investimi që siguron punësim dhe zhvillim 

5. Do të bashkëpunohet me të gjithë ata që kanë ide, dëshira dhe vullnet për punë; do të 

kërkohet ndihmë dhe mbështetje e biznesit; do të zgjerohet partneriteti me donatorët dhe 

financuesit                                                                                                                                                                          

6. Do të mblidhen me korrektësi taksat dhe tarifat vendore për të siguruar sa më shumë të 

ardhura, nëpërmjet shtimit të bazës së taksueshme                                                                 


