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EDITORIAL
Monitorimi ynë vijon me raportet e vlerësimit
edhe te ky numur buletini. Grupet e organizuara
të vullnetarëve - aktivistë të shoqatës “Unë,
Gruaja” për mbikqyrjen e mbledhjeve të
këshillit bashkiak, vijnë me shkrime analitike,
diku edhe këshillimore apo opinioniste, të hapur
jo vetëm për lançimin e strukturuar të
diskutimeve dhe bisedimeve pro qytetarëve
gjatë mbledhjeve, por edhe për të shprehur
modestisht reflektimet e tyre mbi çështjet
problematike, natyrisht pas votimit të tyre nga
ana e përfaqësuesve tanë, anëtarë të Këshillit
Bashkiak.
Kolonave të botimit tonë i shtohet këtë
numër edhe shkrimi i z. Dhimitër Gegprifti, një
gazetar - monitorues me eksperiencë disa
vjeçare, i cili jo vetëm frymëzon të rinjtë aktivistë,
por edhe shkëmben me ta përvojën vetjake dhe
dobitë e profesionit.
Në brendësi të Buletinit ANGAZHOHU –
MONITORO -VEPRO, numri 4, trajtohen

çështje, si: Bizneset - Varkat e Shpëtimit; Kalimi
i Fondit të KS Pogradeci te Klubi
Shumësportësh; Kompetencat e Këshillit
Bashkiak; Prezantimi i Shoqatës “Unë, Gruaja”
në Panairin “Bëj të dëgjohet zëri yt!”, Tiranë;
Dhe së fundmi, si gjithmonë, një quitz me
pjesë mohuese dhe pohuese, për të testuar
informimin mbarëqytetar mbi kompetencat e
Këshillit Bashkiak, Pogradec.
Kryeredaktor: Dorian Leka
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Unë EKZISTOJ, pra JAM
MARIGLEN VRETO
Unë ekzistoj, pra unë jam , sikurse unë
dhe të gjithë bashkëkombasit tanë në të gjithë
vendin. Në të njëjtin vend që na rriti dhe na
edukoi të bëhemi qytetarë të denjë të kësaj
shoqërie. Një shoqëri e cila ka ndërrmarrë në
periudha kaq të shkurtra ndryshime kaq të
mëdha, një shoqëri e cila ka në embrionin e saj
dëshirën për ndryshim. Kjo ishte arsyeja pse
z. Ambasador e shtyu i mahnitur mbase edhe
nga populli shqiptar për të ndërrmarrë një nismë
e cila ka në themelet e saj. ka bujarine e popullit
tonë mik amerikan qe nëpërmjet USAID dhe
kujdesin e amasadës amerikane në Tiranë të
ndërrmarri nismën VEPRO TANI. Ishte kjo
nismë që solli në Tiranë shoqata dhe OJQ më
në zë të vendit, mes tyre edhe shoqatën ‘UNE
GRUAJA’.
Për ne, grupin e monitorimeve, ishte një
eksperiencë nga më të jashtëzakonshmet dhe
që besoj se na motivoi akoma edhe më shumë
në misionin tonë dhe kontributin e metejshëm
në demokratizimin e shoqerisë. Një shoqërie e
përdhosur, e indoktrinuar, e frikësuar nga
autoritarizmi politik ndër vite, por që po gjen
kurajo dhe po arrin të krijojë guaskën e vet

përballë mediokritetit. Mbase për
herë të parë në jetën time jam
ndjerë krenar që jam pjesë e
kësaj shoqërie kur kuptoj se ka
edhe të tjerë si unë, si ne.
Ndihemi si një familje e vetme
kur shikoj që na rrethojnë dhe
shume organizata të tjera në
panairin e organizuar me aq
përkudesje nga Ambasada
Amerikane përballë Galerisë së
Arteve.
Më vjen në mendje një
thënie që vazhdon të jetë akoma aktuale: “Mos
pyesni se ç’mund të bëjë Amerika për ju, po
se çfarë jeni në gjëndje të bëni ju për
Amerikën!”- shkëputur nga një fjalim i
presidentit të ndjerë Xhon Kenedy drejtuar
popullit amerikan. Mbase ky është edhe mesazhi
që do të donte të përçonte zoti ambasador i
Shteteve të Bashkuara, z.Arvizu, me nismën e
ndërmarrë së fundmi dhe që ne besojme se do
të ketë sukses. Është bërë tashmë një traditë
që ambasadorët e akredituar në Shqipëri,
sidomos ata amerikanë, mësojnë të jetojnë si
shqiptarë, mbase të lumtur se
gjejnë njerëz që ju buzëqeshin,
kudo që ata shkojnë, gjejnë
shqiptare të përvuajtur, por që
me bujarinë dhe si me magji të
bëjnë për vete dhe të nxisin për
t’u bërë pjesë e rrugës së tyre
drejt mirëqënies dhe
properitetit. Kështu m’u duk
edhe mua në fjalimin e mbajtur
brenda ambienteve të Galerisë
së Arteve, nga ku z. Arvizu
shpalosi projektin. Aty mund të
kuptoje sesi një amerikan
mund të shqiptarizohet dhe
përpiqet të kontribuojë për
shoqërinë në të cilën ai gjen dhe
veten e tij.
Mbase në jemi mësuar
t’i shikojmë këto personazhe
nga kutia e vogël e televizionit,
por që me të drejtë aty arrije

të ndjeje dhe të kuptoje më natyrshëm individin.
Në këtë nismë “UNË, GRUAJA”
përfaqësoheshe me punën shumë vjeçare me
projekte të implementuara tashmë rezultative
në rajonin e Pogradecit por dhe me gjerë. Ishte
grupi ynë Alda, Ledi, Doralda, Ligerta,
Xhensila, etj që prezantonin shoqatën me
projektet e ndërmarra ndër vite nga kjo
shoqatë, me promovimin e vlerave turistike, të
traditës pogradecare, në zhvillimin dhe
emancipimin e gruas pogradecare, nëpërmjet
projekteve dhe trajnimeve dhe shumë e shumë
projekteve te tjera, të cilat morën vëmendjen e
të gjithë të pranishmëve dhe të kalimtarëve, të
cilët të tërhequr nga kureshtja rendnin për të
pyetur grupin për aktivitetin e shoqatës dhe për
Pogradecin, që tashmë ka kaluar kufijtë e vet
falë dhe promovimit të shoqatës sonë dhe
kontributit të të gjithë qytetarëve të Pogradecit.
Në fytyrat e vajzave dhe djemve të grupit
dallohej qartë gëzimi.
Tenda jonë u vizitua edhe nga
diplomatë të lartë, të akredituar në Tiranë dhe
që në fund kulmoi me ardhjen e z . Arvizu, për
të cilin grupi kishte menduar t’i bënte një
dhurate, atë me të bukurën: librin. Një libër ndër
të shumtat botime të shoqatës, me dedikim nga
grupi ynë. Le të shpresojmë se z .ambasador
do të mësojë të lexojë shqip ndonjë ditë!- themi
ne me buzen në gaz. Po nuk ka dhe shumë
rëndësi, e rëndësishme është se ne u përpoqëm
të kryenim misionin tonë të shqiptarit, ta bëjmë
të ndihet si në shtëpinë e tij çdo të huaj dhe
besoj se ja arritëm qëllimit.
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“Varkat e shpëtimit BIZNESET”
DORIAN LEKA

“Sot më duhej t’i ndaja sërish paret bizneseve gjatë një takimi me kryetarin e
e kafesë me një lypës, i cili më ka mësuar Bashkisë, z. Artan Shkëmbi dhe më pas nga
anëtarja e këshillit të Bashkisë, znj. Mimoza
kohët e fundit edhe emrin. Jemi bërë shokë.
Shuli, e cila para se të fillonte leximi i rendit të
Përgjithësisht, kur nuk e shoh atë, 20 lekshin
ditës, deklaroi se: “...e shtyrë nga takimi që
e lë bakshish për kamerierin. Ka raste kur kryetari i Bashkisë bëri me bizneset aktuale
edhe ia kursej djalit të tezes, i cili ka dalë në Pogradec, për t’u ardhur në ndihmë
në kemp dhe ndihma që merr e ka shtyrë familjeve në nevojë, pagesën time si anëtare
jashtë vullnetit të kërkojë ndonjë punë në e Këshillit Bashkiak, që nga janari e deri në
të zezë, megjithëse është i vetëdijshëm se qershor, do ta jap si kontribut për këto
familje’.
nuk zotëron ndonjë potencial të mundshëm
Jetojmë në ditë të vështira... Nga numri
për të qenë i dobishëm diku’.
i kaluar i suplementit tonë mbaj mend edhe një
Duke menduar si të reflektoj mbi frazë të këshilltarit Guri Ademaj dhe mësuese
mbledhjen e Këshillit Bashkiak të datës Natalias (po këshilltare në Këshillin Bashkiak),
30.05.2012, specifikisht për projekt - vendimin: të cilët, kur u ngritën pretendimet nga drejtori
“Për miratimin e dhënies së ndihmës ekonomike Ilir Mimini i ndërmarrjes Ujësjellës-Kanalizime
për periudhën 1 Maj - 31 maj 2012”, zgjodha Pogradec, thanë: “Përse duhet të vijë puna
të ndaj me ju një mikro-gjest të papërfillshëm deri te rritja e çmimit, kur momentalisht
bamirësie, natyrisht brenda limiteve të jemi në një situatë të mjerueshme papunësie
modestisë nga ana ime, për të bërë një dhe varfërie?”.
parantezë rreth kontributeve që u janë kërkuar
Mesa duket, të
gjithë anëtarët e
Këshillit Bashkiak janë
të ndërgjegjshëm për
krizën që, kur kaploi një
botë, natyrisht s’kishte
si ta kursente dhe një
provincë të vogël si e
jona, por cilat janë
projekt - vendimet,
masat, rekomandimet,
udhëzimet, planet... dhe
një
pafundësi
sugjerimesh që secili
prej tyre duhet të
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ndërmarrë në funksion të përpjekjes së
lehtësimit (në pamundësi të kurimit) për këtë
sindromë që sa vjen edhe po rëndohet në
familjet tona?!
A do ta nxirrte nga bataku situatën
aktuale ekonomike një takim i sinqertë dhe i
hapur me bizneset, apo qoftë edhe një rrogë
disamujore e këshilltares së nderuar? Edhe
sikur bizneset të ishin në kohën e tyre të artë,
edhe sikur kryetari të punësonte dyfishin e stafit
aktual të bashkisë, edhe sikur të gjithë
këshilltarët të ndiqnin shembullin dinjitoz dhe
altruist të zonjës Mimoza Shuli, a do të sillte
kjo një ndryshim të konsiderueshëm për
nevojtarët e ndihmës ekonomike...?!
Nëse ju rrëfej se cilët janë fajtorët
(mëkatarët) e kësaj situate, sipas opinionit tim,
kam frikë se do keqkuptoheshim, por nuk mund
të mos ndaj me ju disa rekomandime në formë
konstatimesh, të cilat besoj se s’duhen
anashkaluar:
- Përplasja e krahëve të kundërt politikë
ndërmjet qendrës (qeverisë) dhe vendorit
(bashkisë tonë) për ndarjen e buxhetit, nuk ka
të njëjtin efekt si polet e kundërt të magnetit.
- Anëtarët e Këshillit Bashkiak,
pjesërisht tundin “kartonët e vendimmarrjes”
për të përshpejtuar procesin i cili ju gjymton
kohën, duke e pasuruar atë gjetiu, në vend që
të krijojnë të preokupuar disa kura të favorshme
për varfërinë aktuale.
- Figurojnë disa shoqata enigmatike në
qytetin tonë, që pas vjeljes së fondeve fashiten
si meteorë titanë në vrimat e zeza (duke
përjashtuar këtu shoqatën më aktive dhe pranë
qytetarëve “Unë, Gruaja”, aktivitetet e të cilës
kanë mbetur jetime në vorbullën e simotrave të
saj bashkëqytetare, me seli në Pogradec, apo
kudo qofshin).
- E shumë fajtorë të tjerë që, ose kanë
probleme me thirrjen humane të ndërgjegjjes,
ose kanë deficencë të kësaj të fundit.
Le të jenë idetë dhe projektet e
ndryshme si: punësimet sezonale, kreditë e
vogla apo “të buta”, përgjysmimet e çmimeve
nga mallrat stok në dyqane, bujaria në sasinë e
buxhetit (të paktën njeherë të vetme) nga ana e
qeverisë sonë, ato që duhet të pushtojnë foltoret
e diskutimit dhe debatit të ashpër nga ana e
vendimmarrësve tanë.

8

INTERVISTË

Qershor 2012

Këshilli Bashkiak dhe
pretendimet e UK-Pogradec

Intervistë me z. Avdullah Cano, anëtar i Këshillit Bashkiak, Pogradec
konsideratë dhe kushtet e
vendosura prej tyre, ndër të cilat
më të rëndësishmet janë ato që
kanë të bëjnë me:

1- Si anëtar i Këshillit
Bashkiak, Pogradec, mund të na
sqaroni shkurtimisht qëndrimin
tuaj mbi debatet e ashpra të
mbledhjes së datës 02.05.2012?

Para se t’ju përgjigjem, do të
më lejonit, që me shumë
dashamirësi t’u përgëzoja për atë
ç’ka jeni, duke ardhur në dobi të
një informimi dhe sensibilizimi sa
më të gjerë të bashkëqytetarëve
tanë, përmes një gjetjeje kaq të
veçantë, si kjo e juaja, ku motoja
e suplementit tuaj ‘Angazhohu –
Monitoro – Vepro’ ngjan më tepër
me një thirrje të hapur drejtuar
qytetarëve, për t’u bërë pjesë e
vendimmarrjeve, të cilat vijnë
përmes qëndrimeve të mbajtura
nga përfaqësuesit e tyre në
Këshillin e Bashkisë. Është vërtet
mirë, që një grup të rinjsh si ky i
juaji, bëhet inspirues i një
sipërmarrjeje të tillë. Ndaj edhe
njëherë do të doja t‘ju falënderoja,
ju dhe bashkëpunëtorët tuaj, për
këtë nismë, të cilës do t’i uroja
shumë sukses dhe jetë të gjatë.

Po kthehem te pyetja juaj. Në
mbledhjen e datës 02.05.2012 të
Këshillit Bashkiak, pika më e
debatuar e rendit të ditës,
padyshim ishte ajo që kishte të
bënte me një material të paraqitur
nga Ujësjellës Kanalizime, sh.a.
Pogradec. Më duhet të kujtoj se
një mbledhje para kësaj, u paraqit
një projekt-vendim i UK-së
Pogradec me propozime për rritje
të tarifave të ujit të pijshëm dhe
ujrave të përdorura, projekt-

 Rritjen e nivelit të
arkëtimeve
 Reduktimin e numrit të
punonjësve
 Minimizimin e humbjeve
në rrjetin shpërndarës së ujit të
pijshëm, etj.

vendim, i cili nuk u votua. Nga
këshilltarët u sugjerua që në takimin
e radhës, nga përfaqësuesit e UKsë të sillej një informacion më i
plotë, me vlera të llogaritura
veçmas për Bashkinë Pogradec
dhe Komunën Buçimas, si dy njësi
administrative që përftojnë këto
lloj shërbimesh nga UK sh.a.
Pogradec. Ky material, edhe pse
ishte shumë voluminoz e me detaje
pafund (një pjesë e madhe e tyre e
panevojshme), nuk ndihmoi sa
duhet në qartësimin e këshilltarëve,
për të bërë një vendimmarrje
pozitive në mbështetje të projektvendimit të paraqitur. Sigursht që
debati (ndonjëherë edhe me tone
të larta) ishte plotësisht i justifikuar,
pasi duhet të dimë se këto lloj
vendimmarrjesh prekin në menyrë
të drejtpërdrejtë interesat e
qytetarëve. Jo rrallë për çështje të
tilla diskutimet në Këshillin e
Bashkisë kalojnë në debate e
argumenta të tejzgjatura, ku një
pjesë e vogël e kolegëve
këshilltarë, duke shfrytëzuar dhe
prezencën e mediave lokale,
përpiqen t’i japin ngyrime politike
problemeve, sigurisht duke
menduar se kështu kanë ndikuar

tek mbështetësit e tyre. Kam krijuar
bindjen, falë edhe përvojës sime të
gjatë në Këshillin e Bashkisë, se
gjithsecili prej nesh do të duhej të
ishte po aq i impenjuar dhe
kontributor për të gjitha
problematikat, që vijnë si zgjidhje
përmes projekt-vendimeve të
votuara prej tyre, duke
anashkaluar vendimarrjet e
ndikuara politikisht dhe për interesa
të momentit.

2- Në mbledhje u kërkua
nga këshilltarët të ndryshohet
organizimi dhe të përmirësohet
struktura e UK-së. Po ju, i
bashkoheni këtij propozimi?
Nëse keni qenë të vëmendshëm
në rolin tuaj si monitorues, në këtë
mbledhje u përmend se UK sh.a.
Pogradec ka patur rendiment të
lartë në menyrën sesi është
administruar, madje një nga më të
mirët në vend. Nëse mbajmë
parasysh faktin se këto dy projekte
(i ujit të pijshëm dhe atyre të
përdorura) janë realizuar me
mbështetjen dhe financimin e
donatorëve ( KFW, BE dhe
Qeveria shqiptare) duhen marrë në

Gjykoj se nëse përmbushja e
këtyre kondicioneve të vendosura
prej donatorëve do të ndikohej
prej një ndërhyrje në strukturën e
UK-së (gjë që s‘më duket se është
kështu), sigurisht që kjo do të
mjaftonte jo vetëm për mua, po
edhe për shumë kolegë të mi
këshilltarë, që ta mbështesnim një
propozim të tillë. Gjithsesi druaj se
problemet që shtrohen per zgjidhje
janë disi më ndryshe (si më të
vështirën shikoj uljen e humbjeve
në rrjetin e ujit të pijshëm), të cilat
kërkojnë më tepër vëmendje dhe
ndërtim strategjish afatgjata të
menaxhimit, që në definicion do ta
bënin UK sh.a. një strukturë
ekonomike rentabël.
3- Ndryshimi i tarifave dhe
faturave ishte objekti kryesor i
kundërshtimit të përfaqësuesve
të UK-së, ju si e arsyetoni
votimin tuaj në këtë pikë?
Këmbëngulja e ime përmes
pyetjeve, apo edhe në diskutime,
kishte të bënte jo vetëm me rritjen
e tarifave, por me rritjen e
diferencuar të tyre për kategori të
ndryshme të konsumatorëve (uji i
pijshëm) apo klientëve (ujrat e
përdorura), të cilat respektivisht
rriten (sipas propzimit ) me 5 dhe
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15 lekë për m3, propozim i cili do
të mund të merrte mbështetjen e
gjithë grupit të këshilltarëve, nëse
shifrat do të ishin më të kursyera.
Sigurisht që në përfundim të gjithë
asaj maratone pyetje-përgjigje e
diskutime, duke qënë i bindur se
propozimi i UK-së , është në
logjikën e gjithë atyre proceseve
që ndodhin në dinamikën e një
shoqërie në evoluim, po edhe duke
e lidhur gjykimin tim me
vazhdimësinë e fazës përmbyllëse
të këtij projekti tejet të
rëndësishëm për komunitetin ku
dhe ne jetojmë, e gjeta me vend
që ta votoja këtë propozim.
Askush prej nesh nuk do ta
besonte se me këtë rrritje tarifore
UK-ja do të mund t‘ja dilte mbanë
duke mbuluar kostot dhe deficitet
e krijuara nga humbjet në rrjetin
shpërndarës dhe atë të arkëtimeve,
por siç dhe e kam cituar edhe më
lart, situata kërkon ndërhyrje
të mirëmenduara e që
ofrojnë zgjidhje afatgjata.
Kur them kështu, nuk jam
duke bërë me faj askënd,
por me dashamirësi,
njëherazi si një detyrim moral
i një përfaqësuesi qytetar, do
të dëshiroja që sa më shpejt
të ishte e mundur, të
siguroheshin zgjidhje të tilla
që do të garantonin
shfrytëzimin në kapacitete të plota
të këtyre dy investimeve, që janë
nga më të mëdhatë në shkallë
vendi. Me pak fjalë, ne, komuniteti
ynë, është vërtet me fat, që përmes
këtyre dy projekteve (që tashmë
janë të padukshme, nën tokë) ka
garantuar 24 orë ujë të pijshëm një
liqen të pastër, si dhe një mundësi
të maksimizuar për turizmin.
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Këshilli Bashkiak dhe
pretendimet e UK-Pogradec
Intervistë me z. Avdullah Cano, anëtar i Këshillit Bashkiak, Pogradec
4- Cila është arsyeja që
Këshilli Bashkiak rrëzoi
propozimin
(apo
dha
mospëlqimin) e UK, Pogradec
dhe cilat janë pasojat, apo në
rast të kundërt, përfitimet e këtij
refuzimi?

institucionalë’. Ndërkohë që
morët
përgjigjen
nga
përfaqësuesit e UK-së: ‘...ne po
shkojmë në logjikën e barazimit
të ëmimeve.’
Do të më falni që për një pyetje
kaq të gjatë nuk mund të jap një
përgjigje të tillë. Ajo që më shtyu
ta bëja një pyetje të tillë kishte të
bënte me faktin, se në tarifat e
propozuara
vërejta
një
dipropocion në rritjen në përqindje
për kategori të ndryshme të
konsumatorëve. E gjithë kjo, nuk
do të thotë se jam në një linjë, apo
i dakorduar me përgjigjen e dhënë
nga përfaqësuesit e UK-së.

Është e vërtetë se propozimi
nuk arriti të merrte mbështetjen e
shumicës së këshilltarëve.
Gjithësesi, prej këshilltarëve u
kërkua që nga UK-ja të sillet një
informacion në mbledhjen e
radhës, si dhe propozimi të
konsultohet nga këshilli mbikqyrës
i UK-së. Duke ju referuar pytjes
tuaj do të shtoja, se nuk bëhet fjalë
për pasoja apo përftime, por për
5.1 - A ishte kjo përgjigja që
një mundësi, për ta studiuar prisnit?
problemin më thellë, për të
Jo.
sugjeruar dhe ofruar zgjidhje që do
5.2 - Atëherë, cili ishte qëllimi
të mundësonin një situatë pozitive
dhe të qëndrueshme financiare tek i pyetjes suaj?

UK sh.a. Pogradec. Kam bindjen
se në një nga mbledhjet e tij të
radhës, kur çdo gjë do të jetë më
e qartë për secilin prej nesh,
propozimet e UK-së do të kalojnë.
5- Pyetja e ngritur nga ju
për drejtorin e UK-së, z. Ilir
Mimini, ishte: ‘Pse dhe si
ndryshon
tarifa
e
konsumatorëve familjarë, nga
konsumatorët privatë dhe

Nxitjen për pyetjen e mora prej
asaj diference që ekzistonte në
rritjen e tarifave midis kategorisë
së konsumatorëve familjarë,
krahasuar me kategoritë e
konsumatorëve institucionalë dhe
klientë privatë. Në gjykimin tim,
nuk do ta shikoja me vend që të
aplikohen tarifa të njëhësuara për
kategori të ndryshme të klientëve.
Pa asnjë mëdyshje, jam për

favorizim të konsumatorëve
familjarë në raport me dy
kategoritë e tjera (në fakt ky ishte
dhe qëllimi i pyetjes), ndryshe nëse
i unifikojmë në tarifa të tre
kategoritë e konumatorëve,
ç‘kuptim do të kishte që të
vazhdojmë të specifikojmë klientët
apo konsumatorët, të ndarë në
disa kategori.
6- Propozimi juaj gjatë
mbledhjes ishte : ‘Të ndikojmë
me përfaqësuesit tonë në
Këshillin Mbikqyrës, që t’i
ndihmojme ta superojnë këtë
situatë.’ - A diskutuat me
përfaqësuesit tuaj dhe cfarë
mund të bëjnë ata për të
realizuar propozimet tuaja, të
cilat bien ndesh me ato të UKsë, Pogradec?
Përfaqësuesit tanë në Bordin e
UK-së apo në Këshillin
Mbikqyrës, nuk mund të
sillen në mbledhjet e Këshillit
të Bashkisë njëlloj si gjithë
të tjerët. Ata tashmë kanë
një mandat përfaqësimi dhe
gjithë argumentat, sugjerimet
dhe propozimet e bëra prej
kolegëve këshilltarë, do të
duhet t’i bëjnë pjesë të
vendimmarrjeve të këtij
organizmi, në funksion të
shëndoshjes së situatës në
UK sh.a. Pogradec, në
përmbushje të kondicioneve të
diktuara prej donatorëve, po edhe
në garantimin e qëndrueshëm dhe
cilësisht më të mirë të këtyre
shërbimeve tejet të domosdoshme
e jetësore për qytetarët tanë.

Intervistoi: Dorian Leka
Pogradec më, 14/06/2012
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Mbi TARIFAT e UK-Pogradec dhe
PËLQIMIN e Këshillit Bashkiak”

MBLEDHJET E HAPURA,
GOJËT E MBYLLURA

Ledjan Zeqollari
Duke u nisur nga këndveshtrimi i së njëjtës
çeshtje të ngritur në mbledhjen e Këshillit
Bashkiak “Për rritjen e tarifës së ujit të
pijshëm’’, e cila është pasqyruar në intervistën
me drejtorin e UK sh.a, z.Ilir Mimini dhe
z.Avdulla Cano, anëtar i Këshillit të Bashkisë,
duke i vlerësuar për arsyetimin e saktë logjik
dhe ligjor njëkohësisht, dal në opinionin se: kjo
çështje e trajtuar në atë mbledhje krijoi një
debat, i cili ne si grup monitoruesish na detyroi
ta shikonim më gjatë. Duke e parë me syrin e
një qytetari, ashtu siç do të donte ta shikonte
çdo individ i thjeshtë, i cili “paguan për të shuar
etjen” pa hyrë në detaje të cilat nuk janë në
kompetencën e tij, do doja ta shikoja këtë
problem në mënyrë më të drejtpërdrejtë, duke
bërë kështu avokatin e qytetarit.
Ne të gjithë jetojmë në një ekonomi tregu,
duke e ditur shumë mirë që konsumi dhe
sherbimet detyrimisht duhet të paguhen. Por jo
të gjithë e kanë këtë mundësi, ose më saktë i
bëjnë ballë rritjes së një tarife për një sherbim
të caktuar, në rastin tonë tarifa e ujit të pijshëm.
Ky ndryshim duhet të ndikojë butësisht te
qytetarët, për të qenë i përballueshëm për ato
familje me të ardhura të vogla, apo ato që janë
me ndihmë ekonomike. Është e vërtetë që
ndërmarrja e UK, ka bërë një punë për t’u
lavdëruar për furnizimin me ujë të pijshëm 24orë, pasi ky shërbim iu ofrohet pak qyteteve

në Shqipëri. Por nga ana tjetër qytetarët duhet
të përballen me rritjen e tarifës, gjë e cila është
e pamundur për nivelin e jetesës. Ky problem
u ngrit edhe në mbledhjen e këshillit, ku sipas
disa anëtarëve, qytetarët sot po përballen me
rritjen e çmimeve dhe me papunësinë dhe kjo
rritje është pikërisht në momentin e gabuar. Ky
arsyetim i drejtë sipas tyre solli edhe votimin
kundër këtij projekt- vendimi. Zgjidhja më e
mire do të ishte që në bazë të rrugëve ligjore
ky projekt –vendim, të shikohej edhe njëherë,
si mundesi e mirë për të gjetur një gjuhë të
përbashkët, e cila duhet të flitej në vendin ku
degjohet, vendoset për qytetin dhe qytetarin,
në Këshillin e Bashkisë. Para se rritja e traifës
të bëhet e mundshme duhet bërë më mirë
rishikimi i shkeljeve apo abuzimeve të tjera, pasi
shumë konsumatorë “paguajnë” edhe për ata
të cilët shkaktojnë këto dëmtime në rrjet. Siç u
tha edhe më lart, përmirësimi i shërbimit
justifikon edhe rritjen e çmimit të ujit, por
përmirësimi i jetës në një mjedis të përbashkët
qytetar arrihet nëpërmjet një kompromisi
ndërmjet insitucioneve dhe mundësive të
qytetarëve. Nëse do të arrihej një zgjidhje e
cila do të harmonizonte të dyja palët, si
konsumatorët ashtu dhe institucionin përkatës,
kjo do të shërbente në mbarëvjatjen e
mëtejshme të punës dhe në zgjidhjen e
problemeve.

Dhimitër Gegprifti

Një nga veçoritë dalluese të mbledhje të
zakonshme të Këshillit Bashkiak dhe Komunar
është: ato janë të hapura, me përjashtim të
rasteve të veçanta, kur është parashikuar të
zhvillohen të mbylluara, pa prani as dhe të
mediave. Pse është parashikuar që ato të
zhvillohen si të tilla? Përgjigjja është e thjeshtë:
të eleminohen mbledhjet rutinë, pa bukë, pa
bereqet, që bëhen sa për të kaluar radhën. Dhe
raste të tilla ka jo pak. Ngrihen kartona apo
duar dhe për të gjitha “amin”! Në to nuk është
i pranishëm opinioni i gjerë qytetar, mungon
shqetësimi dhe debate, vihet re një farë
konformizmi. Por duhet theksuar se këto lloje
mbledhjesh janë gjithmonë nën kontrollin e
komunitetit të gjerë, realizohet në një farë mase
edhe tansparenca. Njëherësh na duhet të
nënvizojmë, se komuniteti në të gjitha këto raste
mbetet vëzhgues, soditës dhe pasiv, si thotë
populli gojëmbyllur. Atëherë mund të themi: “të
hapura”, por me gojë të mbyllura” Nëse do të
bënim një krahasim pak vulgar: si në disa
institucione, ku është vënë orari i pritjes, por
dyert janë mbyllur, në disa aktivitete dhe
shërbime është lënë tabela “hapur”, por aktiviteti
është i mbyllur. Komuniteti në një farë mase
është i informuar për natyrën e këtyre
mbledhjeve, problematikat e tyre, por në të
shumtën e rasteve, të shprehur në përqindje mbi
90% nuk sheh pjesëmarrës nga komuniteti,
vetëm në ndonjë rast, kur lidhet me ndonjë
kërkesë personale, mund të shohësh aktivistë,
që kryejnë rolin e monitoruesit nga Shoqëria
vijon në faqen 11
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MBLEDHJET E HAPURA,
GOJËT E MBYLLURA

Nga SPORTI në SPORT
Reflektimi mbi pikën e dytë
të rendit të ditës: «Projektvendimi për prishjen / likuidimin
e shoqërisë së futbollit ‘KS
Pogradeci’ sh.a», gjatë
mbledhjes së Këshillit Bashkiak
të datës 30.05.2012.

Bashkisë Pogradec për vitin
2012, duke pakësuar zërin e
kontributeve për ‘KF Pogradec’
sh.a, në tabelën e shpenzimeve të
tjera për vlerën 11. 963. 482 lekë
dhe ta shtojë zërin ‘shpenzime
futbolli’ në tabelën e planit të
shpenzimeve për ‘Klubin
Shumësportësh’. Me pak fjalë,
kjo vlerë shkon nga sporti në
sport, kur Bashkia mund ta
përdorë këtë fond në zëra të tjerë
shpenzimesh, gjithmonë në ndihmë të
qytetarëve, dhe jo vetëm për sportin. – sipas
prononcimit të disa këshilltarëve bashkiakë. Por
natyrisht, kësaj kryetari do t’i përgjigjej se pika
kryesore e programit të tij elektoral ishte sporti
dhe progresi i këtij të fundit, paçka se me
dështimin e pritshmërive nga futbolli, do të jetë
e vështirë të realizohet.

Klubi Sportiv Pogradeci,
është një nga klubet e para
shqiptare futbollistike,
themeluar në vitin 1932. Që nga themelimi, KS
Pogradeci, ka arritur të fitojë tri herë Kategorinë
e Parë dhe 1 herë Kategorinë e Dytë. Edhe
pse Liqenorët u dënuan për lojën e tyre të dobët
në këtë kampionat, duke u larguar nga
Superliga, pas një dështimi të kritikuar nga
analistët e futbollit të Shqipërisë, përsëri,
Bashkia e Pogradecit nuk e bëri një gjë të tillë.
Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak u propozua:
Prishja / likuidimi i shoqërisë së futbollit ‘KS
Pogradeci’ sh.a, fillimi i procedurave të likuidimit
Jemi në pritje të publikimit të një strategjie
dhe përcaktimi i likuiduesit nga ana e të re mbi zhvillimin e sportit nga ana e bashkisë,
përfaqësuesit të Këshillit të Bashkisë, në për buxhetin e vitit të ardhshëm, e cila tashmë
Asamblenë e Përgjithshme të Aksionerëve.
është shprehur dukshëm në mbështetjen morale dhe financiare të sporteve. Por, këto pyetje
Në mbështetje të nenit 32, shkronja ‘d’ e
shpresojmë të gjejnë përgjigje së shpejti, nga
ligjit nr 8652, datë 31.07.2000 ‘Për organizimin
një intervistë që do t’i drejtohet kryetarit të
dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore’ (i
bashkisë z. Artan Shkëmbi, i cili vetëm pak ditë
ndryshuar), si dhe të nenit 187, pikës 1,
më parë është prononcuar në media se ‘...nuk
shkronjës ‘b’ të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008,
e ndjek më sportin shqiptar’. A do të mundet
‘Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, duke e
vallë një kryebashkiak i dashuruar me sportin,
kaluar kështu, klubin e futbollit ‘KF Pogradeci’
të hedhë tutje klubin sportiv të qytetit të tij dhe
në ‘Klubin Shumësportësh’.
gjithë investimet në të.. ?
Ky vendim çoi në ndryshimin e Buxhetit të

Denada Mani

vijon nga faqja 10

Civile, por edhe kur është duke u realizuar
ndonjë projekt me temë nga Pushteti Vendor,
si: Buxhetimi me pjesëmarrje, për një qeverisje
të mirë,ku shkojnë parat tona, gruaja në
vendimmarrje, performanca e Këshillit e ndonjë
tjetër.
Projekte të tilla e kanë bazën juridike në
legjislacionin shqiptar, por dhe një mbështetje
të gjerë financiare nga institucione
ndërkombëtare. Në të gjitha mbledhjet me
siguri shikon punonjës të administratës dhe ata
jo të gjithë, por ata, që kanë ndonjë
informacion ose të shpjegojnë diçka nëse u
kërkohen nga rendi i ditës. Monitorimi nga
Shoqëria Civile në kuadër të projekteve është
përqëndruar kryesisht në Bashki dhe aspak në
Komuna. A nuk do të ishte më produktiv
projekti në shtrihej dhe realizohej në Bashki
dhe në një apo dy komuna, pasi duket sikur
ato nuk kanë probleme, i realizojnë më mirë
funksionet sipas “Ligjit për Organizimin dhe
Funksionimin e Pushtetit Lokal” , por edhe ndër
to ka jo pak problem. Përsëri vihet re një
indiferentizëm i theksuar i komunitetit. Pse
ndodh kjo? Ku e ka burimin? Nga sa kemi
monitoruar në vite, kemi arritur në përfundimin
se pushtetarët tanë nuk i parapëlqejnë këto lloj
mbledhjesh, duke shprehur këtë qëndrim në
forma të ndryshme, në ndonjë rast dhe duke u
bërë pengesë serioze. Komuniteti, Shoqëria
Civile shihet si e tepërt, duke i parë nga “lartësia”
e pushtetit dhe harrojnë se ata i sollën në
Pushtet. Akoma më i rëndësishëm është fakti
se për këto mbledhje tregohet shumë pak
kujdes për përgatitjen e tyre: nga tematika e
rendit të ditës, nga numri i tyre, sa dhe si do t’u
jepet mundësia të shprehen, koha në
dispozicion, rregulli, radha e të tjera. Reklama,
që u bëhet këtyre mbledhjeve: nuk do të
mjaftonte vetëm një afishim në një vend publik.
Mundësisht në të gjitha lagjet dhe të përmbajë
detaje, po kështu në televizionin lokal e tjera.
Por edhe në këtë rast dhe aspekt kërkohet
vlerësim dhe një përgatitje serioze, ku vërtet
do të realizohen kërkesat ligjore dhe shoqërore
për të rritur gjithnjë e më shumë performancën
e Këshillave Bashkiakë dhe Komunarë si
organe me rëndësi në vendimmarrje, ku
realizohet në praktikë dhe konkretisht
transparenca, ku dëgjohet zëri qytetar, ku
realizohet qëllimi final, që ato vërtet janë të
hapura për ta dhe për publikun e gjerë.
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Ky pyetësor synon të testojë informimin e qytetarëve për
kompetencat e Këshillit Bashkiak
Zgjidh alternativën e duhur, PO ose JO duke shënuar kudratin
(Shkëputur nga Neni 32 i Ligjit për

__ Miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij.

Qeverisjen Vendore)

PO

KËSHILLI
KOMUNAL
OSE
BASHKIAK KA KËTO DETYRA DHE
KOMPETENCA:

përdorim të pronave të tretëve.

bashkisë, si dhe rregulloren e brendshme të
JO

__ Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe
zëvendëskryetarin e këshillit.
PO
JO
__ Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe
zëvendëskryetarin e komunës ose bashkisë.
PO
JO
__ Emëron dhe shkarkon sekretarin e
këshillit komunal apo bashkiak.
PO
JO

PO

JO

PO

JO

__ Miraton norma, standarde e kritere për
rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i

__ Organizon dhe mbikqyr kontrollin e janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen
brendshëm të komunës ose bashkisë.
PO
JO
__ Vendos për tatimet, si dhe për nivelin e

dhe garantimin e interesit publik.
PO

JO

__ Vendos për simbolet e komunës ose
bashkisë.

tyre.
PO

JO

__ Vendos për marrjen e kredive dhe
shlyerjen e detyrimeve ndaj palëve.
PO

JO

PO

JO

__ Vendos për emërtimin e rrugëve, të
shesheve, të territoreve, të institucionit dhe
objekteve në juridiksionin e komunës, bashkisë

__ Vendos për krijimin e institucioneve të apo qeverisë.
përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes
qendrore, përfshi subjektin e kompetencave të

__ Miraton strukturën organizative dhe përbashkëta, ose me persona të tretë.
rregulloret bazë të administratës së komunës

mandatit të këshilltarit.

__ Miraton tjetërsimin ose dhënien në

__ Miraton statusin e komunës ose të

funksionimit të vet.
PO

JO

__ Vendos për dhënien ose heqjen e

PO

JO

PO

JO

__ Jep tituj nderi dhe stimuj.
PO

JO

__ Vendos për rregullat, procedurat dhe

ose të bashkisë, të njësive e institucioneve

__ Vendos për fillimin e procedurave mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara,
buxhetore në varësi të komunës ose të gjyqësore për çështje të kompetencës së
në bazë dhe për zbatim të ligjit me të cilin bëhet
bashkisë, si dhe numrin e personelit të tyre, institucioneve publike, që funksionojnë në
ky delegim te komuna ose bashkia.
kërkesat për kualifikimin, pagat dhe mënyrat e bashkinë apo komunën përkatëse.
shpërblimit të punonjësve dhe të personave të
tjerë të zgjedhur ose të emëruar në përputhje
me legjislacionin në fuqi.
PO
JO

PO

JO

PO

JO

__ Zgjedh përfaqësuesit e këshillit komunal
ose bashkiak në këshillin e qarkut.
PO

JO

SHPERBLIMI

__ Miraton aktet e themelimit të
ndërmarrjeve, shoqërive tregëtare, si dhe të
personave të tjerë juridikë, që krijon vetë ose
është bashkëthemelues.
PO

JO

Personat që paraqitën pyetësorin e plotësuar në mënyrë korrekte janë
Ida Lalaj dhe Albina Pajo, që shpërblehen përkatësisht me një libër
“Komo” dhe një revistë “Poeteka” nga grupi ynë i monitorimit. Dorëzimi
i pyetësorit bëhet tek zyra e shoqatës “Unë, Gruaja”. tel: 083222140

“Publikimi i këtij materiali mbështetet financiarisht nga Zyra e Çështjeve Publike e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës
në Tiranë. Mendimet dhe opinionet e shprehura nuk paraqesin domosdoshmërisht ato të Departamentit Amerikan të Shtetit”

