Bashkia: PEQIN
Kryetar: SAJMIR HASALLA

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE
Premtime:
1. Do të zgjidhen problematikat në infrastrukturë rrugore, në qytet dhe sidomos në
hapësirën rurale
2. Do të përmirësohet sistemi shëndetsor në territorin e bashkisë
3. Do të arrihet që Peqini të ketë ujë të pijshëm 24 orë në 24
4. Do të rikonstruktohen rrugët hyrëse dhe dalëse të Peqinit, si dhe rruga nga Xhamia deri
në autostradë
5. Do të rikonstruktohen rrugët në lagje në territorin e bashkisë
6. Do të zgjidhet problemi i kanalizimeve të ujrave të zeza e të bardha në lagjen Gjenie
7. Do të zgjidhet (brenda dy viteve të para të qeverisjes së bashkisë) problemi i ndriçimit
publik në qyetin e Peqinit
8. Do të rikonsruktohet infrastruktura në lagjen Gjenie dhe do të vendoset ndriçimi
9. Do të përmirësohet infrastruktura rrugore në njësinë administrative Pajovë
10. Do të përmirësohet kanalizimi i ujërave të zeza në nj. ad. Pavojë
11. Do të përmirësohet cilësia e ujit të pijshëm, shpërndarja në shtëpi dhe orari i furnizimit në
nj. ad. Pajovë
12. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve në Bishqem
13. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Bishqem
14. Do të zgjidhet problematika me energjinë në Vashaj
15. Do të përmirësohet infrastruktura rrugore në Vashaj
16. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Bishqem
17. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve në Rrumbullak
18. Do të rikonstruktohen rrugët në Haspirë ,Gryksh dhe Kurtaj
19. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Haspirë ,Gryksh dhe Kurtaj
20. Do të përmirësohet infrastruktura rrugore në nj. ad.Shezë
21. Do të arrihet përmirësimi i kanalizimit të ujërave të zeza në njësinë administrative Shezë
22. Do të përmirësohet cilësia e ujit të pijshëm, shpërndarja në shtëpi dhe orari i furnizimit në
njësinë administrative Shezë
23. Do të ndërhyet në ujësjellësin e fshatit Trash
Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT
Premtime:
1.
2.
3.
4.

Do të mbështeten nxënësit ekselent në ndjekjen e studimeve universitare
Do të kryhet përmirësim i infrastrukturës në shkolla në territorin e bashkisë
Do të investohet në zhvillimin e sportit
Do të zhvillohet ekipi i futbollit

5. Do të mbështetet peshëngritja
6. Do të zhvillohet ekipi zinxhir i futbollit në çdo nj. ad
7. Do të rikonstrutohet stadiumi i bashkisë
8. Do të ndërtohet një Pallat Sportit në bashki
9. Do të promovohen nxënësit e talentuar
10. Do të ngrihet një terren sportiv në nj. ad. Pajovë
11. Do të përmirësohet shkollimi i fëmijëve në fshatin Trash
Fusha: MJEDIS/TURIZËM
Premtime:
1. Do të kryhet marketimi i gjelit të detit dhe vajit të ullirit, si dy pika të forta të zonës, që të
kthehen në atraksion për të gjithë vendin
2. Do të bëhet funsional Parku i Pishave
Fusha: BUJQËSI
Premtime:
1. Do të kryhet një ndër investimet e para madhore në këtë bashki për sistemin e vaditjes që
është i amortizuar e herë-herë inekzistent
2. Do të kryhet sistemimi dhe rregullimi i kanaleve kulluese në të gjithë zonën e bashkisë
3. Do të kryhet hapja dhe funksionimi i kanaleve vaditëse në shërbim të bujqësisë në njësinë
administrative Pajovë
4. Do të rikonstruktohen veprat kanal vaditëse dhe kulluese në Bishqem
5. Tregu i Pajovës do të funksionojë shumë më mirë dhe me kapacite e kushte më të mira
për çdo tregëtar
6. Do të kryhet hapja dhe funksionimi i kanaleve vaditëse në shërbim të bujqësisë në njësinë
administrative Shezë
Fusha: TRANSPARENCA
Premtime:
1. Do të ruhet komunikim i vazhdueshëm i administratorëve të njësive me qytetarët mbi
problemet reale të tyre
2. Do të zhvillohen konsultime me banorët për të gjitha vendimet kryesore, përpara se të
miratohen
3. Të rinjtë do të jenë më pranë vendim-marrjes në Keshillin Bashkiak dhe në çdo zyrë të
bashkisë
Fusha: SHËRBIMET SOCIALE
Premtime:
1. Do të jetë në vëmendje komuniteti rom-egjiptian në zgjidhjen e problematikave të
strehimit

2. Do të jetë në vëmendje komuniteti rom-egjiptian nëpërmjet mbështetjes dhe përkrahjes
sociale
3. Do të jetë në vëmendje komuniteti rom-egjiptian në mbështejten për arsimim
4. Do të zhvillohen projekte të banesave sociale
Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM
Premtime:
1. Do të bashkëpunohet me invesitorë për të shfrytëzuar maksimalisht hapjen e vendeve të
punës

