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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Intervistë me zotin Lorenc Luka,
Kryetar i bashkisë Shkodër
Ditët e para të këtij viti Qarku i i Shkodrës kaloi një periudhë të vështirë si
rezultat i përmbytjes së mbi 11 mijë hektarëve tokë,
përmbytjen e 2469 banesave dhe evakuimin e mbi 5 mijë banorëve prej
të cilave edhe bashkia e Shkodrës kaloi një situatë emergjence.
Për të mësuar diçka më shumë në lidhje me mobilizimin e Bashkisë Shkodër
për përballimin e emergjencave në lidhje me përmbytjet e fillimit të janarit 2010
ne i morëm një intervistë kryetarit të saj Z. Lorenc Luka.
1-Cilat qenë masat që bashkia Shkodër ndërmori për përballimin e situatës së përmbytjes në qytetin e Shkodrës.
Siç dihet në bazë të ligjit, Prefekti, në raste emergjence është kryetari i
Shtabit të ngarkuar për të përballuar një fenomen të tillë. Bashkia Shkodër ishte
pjesë e këtij shtabi dhe ndërmori hapat konkretë për të përballuar situatën.
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Fillimisht u përcaktuan zonat e “nxehta” në se mund t’i quajmë kështu,
zonat që mund të përmbyteshin nga uji. Duke ditur se qyteti i Shkodrës ka
një përvojë historike mbi zonat e rrezikuara, atëherë e gjithë puna e shtabit
të emergjencave u përqendrua në këto zona. Për të qenë sa më në kontakt
me zonat e përmbytura ne organizuam jo vetëm administratën e bashkisë,
por edhe efektivët e policisë bashkiake si dhe bashkëpunuam ngushtë me
strukturat e policisë dhe të ushtrisë të dislokuara në Shkodër për të përballuar
këtë suituatë. Ndërmorëm një sërë masash për sigurimin e nënstacioneve të ujit
të pijshëm dhe elektrikë. Organizuam pikat e akomodimit për familjet ku do të
evakuoheshin banorët që do të zhvendoseshin nga përmbytja. Për këtë qëllim
kishim vënë në dispozicion hotelin në qendër të qytetit, 4 konviktet e shkollave
të mesme profesionale dhe atë të Universitetit.
Organizuam shërbim 24 orësh pranë godinës së Bashkisë e vumë në
dispozicion të qytetarëve 2 numra të telefonisë fikse me qëllim që banorët të
kishin mundësinë e vënies në dijeni për çfarë do situate apo vështirësie që
mund të kishin. Këto të dhëna përpunoheshin nga strukturat operacionale të
drejtimit të emergjencave dhe më pas ato vendosnin menjëherë mbi mënyrën e
ndërhyrjes më efikase që duhej bërë.
Gjatë atyre ditëve në bashkinë Shkodër u evakuuan mbi 600 persona pasi mbi
300 shtëpi të tyre u përmbyten. Njëkohësisht si bashki i kushtuam vëmendje të
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veçantë edhe komunitetit Rom, vendbanimet
e të cilëve ndodhen në brigjet e lumit Drin dhe
të Liqenit u përmbyten krejtësisht. Rreth 140
pjesëtarë të këtij komuniteti u sistemuan në
ambientet e një reparti ushtarak. Njëkohësisht
për fëmijët ë familjeve të evokuara në konvikte
dhe në Hotel Rozafa krahas shërbimet
shëndetësor kanë funksionuar gjatë gjithë
kohës edhe psikologët, pasi dihet se fëmijët
ishin pjesa më e traumatizuar nga kjo situatë
Kam bindjen se ishte kjo mënyrë funksionimi
që na nxori faqe bardhë nga situata e vështirë
që ne kaluam.
2. A mendoni se duhet të funksionojë sektori e emergjencave në bashki ?
Rasti më i fundit që ne kaluan na shërbeu si
model për të testuar veten tonë me qëllim
që ta përballojmë në mënyrën më të mirë të
mundshme një rast të tillë fatkeqësie natyrore.
Vendet perëndimore prej kohësh e kanë
kuptuar rolin dhe misionin e këtyre strukturave
ku krahas detyrave kryesore që ka bashkia për
të ofruar shërbime ndaj qytetarëve është edhe
ndihmës në raste fatkeqësish natyrore. Prandaj
kam bindjen se struktura të tilla duhet të jenë
permanente edhe pranë bashkive pasi ne
nuk duhet të presim të na ndodhe fatkeqësia
pastaj të kujtohemi për të kundërvepruar,
por njëkohësisht kjo strukturë duhet të jetë e
shoqëruar edhe me logjistikën përkatëse për
të vepruar në çfarë do lloj situate emergjente
3. Si ka qenë bashkëpunimi me aktorë të
ndryshëm të shoqërisë si institucionet qendrore dhe lokale, biznesin shoqëria civile,
organizatat ndërkombëtare, etj.
Mund të them se kjo ndihmë është karakterizuar
në dy këndvështrim të ndryshme.
Në njërën anë qeveria dhe njësi vendore
të vendit po ashtu edhe institucione
ndërkombëtare dhe njësi vendore të rajonit,
të ndërgjegjshme për situatën që po kalonte
vendi ynë bashkëpunuan seriozisht me
institucionet e specializuara për emergjencat
civile. Ndërkohë që nga ana tjetër opozita u
mundua gjoja në emër të ndihmës të veprojë
e veçuar, pa asnjë lloj transparence duke
shpërndarë ndihma e duke mbledhur fonde
të cilat jo vetëm që nuk dihen se ku kanë
shkuar e si janë shpërndarë, por as sa lekë
janë mbledhur e kush duhet të japë një shifër
për këtë punë. Mendoj se kjo situatë që ne
kaluam duhet të na ndërgjegjësojë të gjithëve
se fatkeqësitë natyrore duhet të na bashkojnë
në një front të vetëm për ta përballuar me

sa më pak shpenzime energjish e burimesh
financimi e jo për të përfituar kredo politike nga
subjekte të veçanta të politikës, pasi njerëzit e
dëmtuar nuk kishin dallime partiake, nuk kishin
dallime fetare por ishin njerëz që kishin nevojë
për mbështetje, për përkrahje e pse jo edhe
për bashkëveprim të të gjithëve
4-Cilat janë vështirësitë që duhet të
kapërcehen pas përmbytjes ?
Sikurse dihet tashmë jemi në fazën
përfundimtare të Post Përmbytjes, atë të
vlerësimit të dëmeve. Megjithëse në dukje
mund të mendohet se tani përmbytja kaloi,
por mund të themi pa frikë se kjo është një
periudhe tejet e vështirë. Anëtarët e grupit të
vlerësimit të dëmit po punojnë me përkushtim
dhe po mundohen të jenë tejet korrekt si
me vlerësimin fizik të dëmit ashtu edhe në
përcaktimin e vlerës monetare të tyre. Për
këto të fundit skema është e përcaktuar me
vendim të Këshillit të Ministrave, pjesa më e
vështirë është përcaktimi fizik i dëmeve dhe
plotësimi i formularëve për ketë qëllim. Punën
e vështirësojnë edhe më shumë disa persona
të cili si nga trauma e pësuar nga dëmet po
ashtu edhe nga tendenca për të përfituar sa
më shumë po u bëjnë presion anëtarëve të
grupeve të vlerësimit.
Por për një gjë jemi të sigurt se të
gjitha shtëpitë, objektet apo dhe prodhimet
bujqësore do të trajtohen me vëmendja
maksimale, qofshin ato të ligjshme apo të
paligjshme, të legalizuara apo në proces
legalizimi. ”Para përmbytjes janë të gjithë të
barabartë“, kjo është motoja që përfaqësuesit
e administratës po ndjekin për të bërë një
vlerësim sa me real të gjithë dëmeve që u janë
shkaktuar banorëve nga përmbytjet.
Më pas vjen faza e fundit që është marrja
e masave dhe ndërhyrjet në infrastrukturë
që ka të bëjë me eliminim në maksimum të
përsëritjes së situatave të tilla në të ardhmen.
Me ndërtimin e 3 hidrocentraleve në kaskadën
e lumit Drin regjimi i punës i tyre ka parashikuar
edhe përmbytjen e disa zonave ndonëse jo në
këto nivele që ndodhi sivjet.
Për këtë janë organizuar disa tryeza të
rrumbullakëta me grupe të ndryshme të
interesit të cilët kanë bërë prezantimin e
projekteve afat mesme dhe afat gjatë, realizimi
i të cilave mendojmë se do të bëjë që Shkodra
në të ardhmen të mos ketë një nivel të tillë
përmbytjeje ,po ai të jetë në nivelet minimale.
Intervistoi: Ridvan Dibra

Në kuadrin e zbatimit të projektit pilot
“Integrimi Urban i Ndërtimeve Informale ” në
bashkinë Sukth, në datën 28 Janar 2010,
në sallën e këshillit bashkiak Sukth u zhvillua
një takim me qëllim prezantimin e Strategjisë
së Zhvillimit Urban të kësaj bashkie para
drejtuesve kryesorë lokalë dhe qëndrorë.
Në këtë takim mori pjesë z. Andi Lila,
drejtor i ALUIZNI për qarkun e Durrësit; Arif
Shahini kryetar i Këshillit të bashkisë Sukth,
përfaqësues të qarkut dhe të prefekturës
Durrës, si dhe specialistë e perfaqësues të
tjerë në fushën e planifikimit urban, qëndror
e vendor.
Fjalën e hapjes e mbajti Z. Yrjan Hasani
– Kryetar i Bashkisë së Sukthit i cili vlerësoi
punën e bërë dhe falenderoi në mënyrë të
veçantë SHBSH–në, stafin që punon në
këtë projekt, NALAS (Rrjetin e shoqatave të
bashkive të vendeve të Europës Juglindore)
dhe GTZ-në si mbështetëse kryesore
projektit. Në emër të SHBSH-së përshëndeti
z.Zyher Beci.

Projekt menaxherja, zj. Franka Paloka,
prezantoi profesionalisht aktivitetet e
projektit të kryera deri tani, ndërsa z.Enton
Derraj – ekspert i Planifikimit Urban i njohu
pjesëmarrësit me vlerësimin e kërkeses dhe
të parashikimeve të zhvillimit në bashkinë e
Sukthit. Në vazhdim u prezantua Strategjia
e Zhvillimit Urban të Bashkisë Sukth, e
cila u ndoq me diskutime të shumta të
pjesëmarrsve.
Do të përmendim për mendimet e tyre dhënë
në këtë veprimtari, z.Mikel Koja - drejtor
i urbanistikës në këshillin e qarkut Durrës,
z.Andi Lila –Drejtor i ALUIZNI Durrës; znj.
Shpresa Leka- drejtore e urbanistikës në
drejtorinë e përgjithshme të ALUIZNI, z.Aldor
Karaj- specialist i “Karaja” Consulting; znj.
Leonora Zaloshnja- Instituti i Studimeve dhe
Projektimeve Urbane, etj... Më tej z.Mathias

Veprimtari të SHBSH

Modeli i Sukthit për “IntegriminUrban të Ndërtimeve Informale”
nxitës për tërë bashkitë e vendit
Ellger këshilltari mbështetës i GTZ për
projektin pilot, paraqiti aktivitetet e projektit
pilot në vijim.
Në fund të workshopit u bënë konluzionet
që përmblidhen më poshtë:
- të përgatiten harta negative pra situacione ku nuk zhvillohet asgjë;
-

të rikonsiderohet zona turistike,
duke mos e quajtur ate ”rurale”,
si dhe të parashikohen fuksionet
e saj edhe të shtëpive të dyta me
qëllim turistik, për të cilat ekziston
kërkesa. Kapaciteti për këtë përdorim duhet të jetë i kufizuar, pasi zona
humbet vitalitetin gjatë periudhave
të ndryshme të vitit.

-

për zonën e mbrojtur, nuk duhet të
kalohet në propozimin e zhvillimit të
rrugës, pasi ky element mbetet të
jetë objekt i një plani të veçantë për
këtë zonë, sipas qëllimit të menaxhimit.

-

Parashikimi për popullsinë dhe shërbimet e tjera, duhet të prezantohen
në tabela për secilin vendbanim.

Duhet theksuar se procedura e ndjekur e
këtij projekti pilot është një model shumë
i mirë për ta zbatuar edhe në bashkitë e
tjera të Shqipërisë. Ky është edhe objektivi
i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë: të
përhapë këtë eksperiencë të fituar në të
gjitha bashkitë e tjera të vendit. Njëkohësisht
ky është edhe qëllimi që do të arrijë donatori
(NALAS, GTZ), të bëjë të mundur që të
realizohet integrimi i ndërtimeve pa leje
në plane urbane të ligjshme në të gjitha
bashkitë që kanë ndërtime të tilla. Ligji i ri
i urbanistikës që hyn në fuqi plotësisht në
fund të këtij viti i detyron bashkitë të hartojnë
planet e zhvillimit urban para se të japin leje
ndërtimi për subjekte të ndryshme. Bashkia
Sukth pati ”privilegjin” të jetë e përzgjedhura
për zbatimin e këtij projekti pilot. Shoqata
e Bashkive të Shqipërisë kërkon ta bëjë të
ditur faktin se është e gatshme të ofrojë të
gjithë ekspertizën e realizuar në këtë projekt
për ta zbatuar në bashkitë e tyre.

Korresp. i redaksisë
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PUNA E KËSHILLIT TË BASHKISË OSE KOMUNËS PËR
HARTIMIN DHE ZBATIMIN E BUXHETIT
Probleme të Pushtetit Vendor
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Buxheti i bashkisë ose komunës
përbën një nga dokumentet më
të rëndësishëm në veprimtarinë e
këshillit.
Kjo sepse buxheti i njësisë vendore
është sinteza e angazhimeve, është
materializimi i masës dhe mënyrës së
krijimit dhe përdorimit të të ardhurave
monetare publike në dobi të komunitetit. Nga ana e qeverisjes vendore
mund të mendohet e pretendohet për
shumë gjëra, mund të kemi dëshirë për
shumë punë, por vetëm ato që përcaktohen në buxhetin e njësisë mund
të bëhen realitet. Në këtë kuptim hartimi i buxhetit dhe, pa dyshim, puna për
zbatimin e tij përbëjnë një nga detyrat
më madhore për këshillin e bashkisë
ose komunës.
a. Si mundësohet angazhimi
i këshillit të bashkisë ose komunës në punën me buxhetin?
Me qëllim që buxheti vjetor të jetë program financiar vjetor në shërbim të
programit për plotësimin e angazhimeve perspektive dhe afatgjatë të tij
para komunitetit, është e nevojshme
që këshilli të marrë parasysh disa
kërkesa, ndër të cilat përmendim:
* Hartimi dhe zbatimi i buxhetit janë
proces gjithëvjetor dhe gjithëpërfshirës. Kjo nënkupton kërkesën që
për buxhetin të punohet gjatë gjithë
vitit dhe të përfshihen të gjitha strukturat brenda këshillit, administrata e
bashkisë ose komunës me të gjitha
segmentet e saj si dhe institucionet
në varësi të organeve të qeverisjes

vendore dhe, nëpërmjet tyre, të përfshihen në proces të gjithë aktorët e
mundshëm brenda njësisë. Në këtë
këndvështrim në çdo periudhë të vitit
ka punë për të bërë në funksion të
buxhetit. Këshilli, në programin e tij vjetor, kërkohet të parashikojë veprime në
zbatim të detyrave themelore për hartimin e zbatimin e buxhetit dhe angazhimin e gjithë aktorëve të mundshëm.
* Të njihet sa më mirë dhe konkretisht
gjendja për problemet në zhvillimin
ekonomiko-shoqëror të komunitetit.
Këshilli, nëpërmjet administratës, duke
shfrytëzuar të gjitha kapacitetet dhe
institucionet e mundshme, të grumbullojë informacione dhe të dhëna të
detajuara dhe metodikisht sa më të
dobishme si bazë e domosdoshme
për hartimin e programeve sa më të
studiuara. Ndërkohë, këshilli duhet të
njohë sa më mirë situatën në terren,
sidomos për fusha të tilla si infrastruktura vendore, niveli i shërbimeve, gjendja e institucioneve publike, kushtet e
biznesit, etj., të cilat janë objekt i qeverisjes vendore.
* Të bëhen analiza të gjendjes në fusha
e kohë të ndryshme dhe në mënyrë
sistematike, me synim që të gjenden
shkaqet si dhe të përcaktohen rrugët
për zgjidhjet e nevojshme.
* Këshilli i bashkisë ose komunës
të hartojë dhe miratojë programe
strategjike të zhvillimit ekonomikoshoqëror në tërësi por edhe programe
sektoriale. Kjo sepse gjerësia e problemeve publike me karakter vendor
kërkon përcaktimin e drejtimeve në

mundësitë e tyre zhvilluese dhe kontribuuese.

* Mbi bazën e programeve strategjike
këshilli duhet të angazhohet në përgatitjen nga strukturat e specializuara
të studimeve dhe projekteve konkrete
të shoqëruara edhe me faturën financiare të domosdoshme për plotësimin
e tyre.

* Këshilltari apo këshilltarja, në veçanti,
dhe i gjithë këshilli duhet të kërkojnë
që paraqitja në komisione dhe në
këshill e projektbuxhetit dhe raportimeve përkatëse të jenë sa më të qarta
për të, pavarësisht nga teknikat financiare. Ai/ajo kurrë nuk duhet të lejojë
e të pranojë zgjidhje në buxhet pa u
ndërgjegjësuar për atë që propozohet
dhe të shprehet për to në mbledhjen
e këshillit dhe në komisionin përkatës.

* Këshilli duhet të njohë hapësirat ligjore, të njohë mirë rolin që mund të
luajë ai vetë në zhvillim si dhe të vlerësojë dhe përdorë të gjitha mundësitë
për bashkëpunim me struktura të tjera
qeverisëse, por edhe të aftësohet për
të përdorur në mënyrë sa më efektive format e partneritetit me sektorin
privat, të ofrojë donatorë etj.
b.Si mund të përfshihen
këshilltarët në hartimin dhe
zbatimin e buxhetit?
* Këshilltari apo këshilltarja lipset të
njohë mirë gjendjen në komunitet. Kjo
do t’i duhet atij/asaj për planifikimin e
treguesve të buxhetit, për të ardhurat
dhe shpenzimet, ashtu edhe në procesin e zbatimit.
* Këshilltari apo këshilltarja duhet të
mbajë kontakte të vazhdueshme me
banorët dhe aktorët e interesit, nga
njëra anë, për të njohur më nga afër
kërkesat e tyre, si dhe për të vlerësuar
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perspektivë. Në këto kushte ka nevojë
që krahas parashikimit të zhvillimeve
strategjike dhe përmirësimeve në jetën
publike në tërësi, të përcaktohen prioritetet që janë të domosdoshme për
fusha dhe në kohë të caktuar, si dhe të
parashikohen fondet e nevojshme për
të garantuar sukses por edhe për një
efektivitet më të lartë për komunitetin.

* Këshilltari apo këshilltarja duhet të
marrë pjesë aktive në veprimtarinë që
organizon këshilli apo administrata e
bashkisë ose komunës për probleme
të planifikimit dhe përdorimit të mjeteve
financiare.

* Këshilltari apo këshilltarja, në vlerësimin e situatës nga ana e tij/saj, krahas
përpjekjeve për të mbajtur parasysh
premtimet dhe programet elektorale,
duhet të vërë në qendër të vëmendjes
kërkesat dhe interesat aktuale të komunitetit. Trajtimi i njëanshëm thjesht
në interesa partiake apo trajtimi i diferencuar i shtresave, grupeve të ndryshme apo individëve të veçantë në
fushën e planifikimit dhe përdorimit
të fondeve publike, përbën një formë
të keqpërdorimit me detyrën, madje
përbën element të korrupsionit. Këtë
duhet ta kërkojë këshilltari apo këshilltarja edhe tek ekzekutivi.
(Marrë nga libri “Manual për Këshilltarët”, një botim i dobishëm për këshilltarët e bashkive)
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Intervistë me Z. Odhise Zoto,
drejtor i Drejtorisë së Urbanistikës në Bashkinë e Vlorës
1. Zoti Zoto duke ju përgëzuar
për Programin e Zhvillimit të
Qëndrueshëm Urban të qytetit
që Bashkia e Vlorës ka hartuar,
do të donim një përshkrim të
shkurtër të synimit përse u ndërmor kjo nismë dhe vështirësitë
e sfidat që përballuat?
Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm Urban për qytetit e Vlorës është fryt i një
pune të gjatë të stafit të bashkisë Vlorë në
bashkëpunim me shoqatën e ndërtuesve
të Vlorës, dhe është dokumenti i këtij lloji i
ofruar për herë të parë nga një bashki në
Shqipëri.
Ky dokument është në vetvete një program pune për gjithë zhvillimin urban e
ndërhyrjet urbane në veçanti duke dhënë
linjat kryesore se çfarë duhet marrë në
konsideratë gjatë ndërhyrjeve urbane të të
gjitha llojeve në mbështetje me konceptet
e zhvillimit të qëndrueshëm në bazë të të
cilave po orientohet gjithë zhvillimi botëror
bashkëkohor. Koncepti bazë i këtij orientimi global është të shkohet drejt “Një zhvillimi që përmbush nevojat e së tashmes
pa kompromentuar mundësitë dhe kapacitetet që brezat e ardhshëm do kenë për
të përmbushur nevojat e tyre”
Ky program që në përbërje të tij do të pasurohet me dokumente të rëndësishëm si
Plani rregullues, Plani i qarkullimit e parkimeve, Plani mjedisor, Plani i parashikimit
të risqeve, e të tjera, do të jetë udhërrëfyesi për bërjen e programeve të punës
për çdo sektor në të ardhmen.

2. Si qëndron hartimi i këtij programi përballë interesave të
qytetarëve e grupeve të interesit?
Kapitulli i parë i këtij programi është përfshirja e qytetareve e grupeve të interesit
e gjithë komuniteteve specifike në diskutimin e miratimin e të gjitha iniciativave e
ndërhyrjeve urbane. Përfshirja e komuniteteve dhe bërja e tyre aktorë që në
fazat e konceptimit e deri në përfundim të
ndërhyrjeve urbane është prioritet i punës
sonë e një nga drejtimet kryesore të këtij
programi.

3. A është Programi i Zhvillimit
të Qëndrueshëm i hartuar nga
Bashkia e Vlorës në përputhje
me ligjin e ri të Planifikimit të
territorit?
Siç e thashë më lart ky është një Program
pune ku në përbërje të saj do të jenë dokumente, për të cilat jemi duke punuar, si
Plani Rregullues të cilat detyrimisht do të
jenë në përputhje me ligjin e ri të Planifikimit të Territorit

Një Seminar për Programin për Zhvillimin 
e Qëndrueshëm Urban të Vlorës

Më tej me një paraqitje më të detajuar, z.
Odhise Zoto, Drejtor i Departamentit të
Urbanistikës, u ndal në përcaktimin e objektivave dhe menaxhimin e përgjithshëm
të mjedisit duke e përqendruar vëmendjen në organizmin e përformancës së lartë
nëpërmjet përfshirjes së publikut në konsultime, me qëllimin e vetëm arritjen e një

solidariteti social dhe diversiteti ekonomik
të qytetit.
Në këtë seminar pati një pjesëmarrje të
gjerë, e cila përfshinte urbanistë, arkitektë,
juristë grupe të interesit, të cilët dhanë
mendimet dhe sugjerimet e tyre për përmirësimin e vazhdueshëm të përmbushjes
së objektivave.
Gjatë këtij takimi, me përkrahjen e Programit të Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II, i administruar nga USAID, u
organizua dhe një diskutim mbi projektaktet e Ligjit të ri për Rregullimin e Territorit mbi Regjistrin e Planifikimit të Territorit
(RPT), dhe përdorimin e teknologjisë së

informacionit në zbatimin e tij. Prezantimin
e shkurtër të tyre e bëri Scott Thomas,
Drejtues grupi për Planifikimin dhe Licencimin e Biznesit në Programin Sfidat e
Mijëvjeçarit, Programi II i Bashkëpunimit
me Shqipërinë. Gjatë diskutimit të tyre u
morën disa rekomandime të rëndësishme
në përmirësimin e situatës aktuale.

Përvojë nga Bashkitë

Bashkia Vlorë në bashkëpunim me
Shoqatën e Ndërtuesve Vlorë, organizoi
më 22 janar një seminar për prezantimin
e Programit për Zhvillimin e Qëndrueshëm
Urban të qytetit. Këtë takim e hapi kryetari i bashkisë së Vlorës z. Shpëtim Gjika,
duke bërë një prezantim të shkurtër mbi
zhvillimin e qëndrueshëm dhe objektivat
esenciale ku mbështetet Plani i përgjithshëm rregullues dhe kuadri urban i qytetit.

Ndër to mund të përmendim:
1. Hartimin e një manuali për organizimin
dhe funksionimin e RPT
2. Krijimin e draftimin të planeve dhe projekt-akteve nga RPT
3. RPT të jap mundësi nëpërmjeteve
mjeteve të krijuara për ndërtimin e informacionit nga Instutucionet përgjegjëse
4. Sjellja e informacionit në standartet e

kërkuara kërkon krijimin e detyrimeve
për:
- Institucionet e përfshira
- Gjetjen dhe trajnimin e burimeve
njerëzore
- Financimin e procesit
Ky seminar shërbeu në marrjen e rekomandimeve dhe mendimeve të vlefshme të
cilat do të shërbejnë për ndërtimin e një
kuadri ligjor më solid, në përkrahjen e interesave të gjithsecilit.
EVA DAUTI
Juriste pranë SHBSH-së
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Katastrofë për bashkitë

“Në buzë të vdekjes”- Nga Jan Dams,
gazeta "Die Welt" Gjermani, 5 Janar 2010

Në mënyrë që të zvogëlojnë barrën e
rëndë të interesit, qindra unione kane
zgjedhur të investojnë në produkte financiare me risk të lartë. Pforzheim është
kërcënuar nga humbja e rreth 80 milion
euro. Tani qyteti do që të kërkojë para nga
bankat. Megjithatë ka vetëm një mundësi
të vogël për të qenë i suksesshëm.

tyre administroheshin direkt nga qeveria
rajonale.

2004-ra duhet të ketë qenë një vit i
tmerrshëm për Susan Weishaar. Paratë
ishin të pamjaftueshme dhe borxhet të
mëdha – aq të mëdha sa që drejtoresha e
thesarit të qytetit pyeste veten se si ajo do
të mund të paguante interesin e kredisë.
Duket sikur nuk ka një shpjegim përse ajo
nënshkroi një kontratë që sot vlerësohet
nga një shumicë si një pakt me Djallin.
Në rastin e Pforzheim kjo është Deutsche
Bank. Sa më i keq mund të ketë qenë viti
2006 kur Weishaar u përpoq në dëshpërim që ta nxirrte Djallin me Djall - dhe
këtë herë ishte Banka Amerikane e Investimeve JP Morgan. Meqë diçka e tillë kurrë
nuk funksionon, këto transaksione financiare mund t’i kushtonin qytetit 80 milion
euro. Pforzheim po merr tani në konsideratë ndërmarrjen e veprimeve ligjore për të
kërkuar nga Deutsche Bank milionat që i
bie të humbë me JP Morgan.
Ajo çfarë tingëllon kaq konfuze i ka fillimet
në zhvillime dhe ngjarje të njohura. Për vite
me radhë shumë bashki nuk kanë ditur se
si t’i paguajnë shpenzimet e tyre. Ata kanë
kursyer në formën më të mirë të mundshme: banjat publike u mbyllën, pozicione
pune në sektorin e administratës u shkurtuan, kopshtet e fëmijëve nuk mbylleshin
më në orën 4 pasdite por në mesditë, por
akoma nuk kishte mjaftueshëm para. Në
shumicën e rasteve rënia e komuniteteve
fillonte me rënien ekonomike. Minierat
e qymyrit në zonën e Ruhrit u mbyllën.
Të ardhurat nga taksat ranë në kundërshtim me rritjen e kostos së mirëqenies
shoqërore për të papunët dhe familjet e
tyre. Kjo çon në një rreth vicioz të rritjes së
borxheve, kredive të larta dhe të borxheve
të reja. Madje edhe në vitet e zhvillimit të
madh në 2007 – 2008 me të ardhurat e
tyre të larta nga taksat në veri të Rin Wesfalia ishin më shumë se 100 unione në të
cilat situata ishte aq e keqe sa që punët e

Nuk është për tu çuditur që oferta e
Deutsche Bank u duk tërheqëse dhe
tingëlloi bindëse për shumë bashki. Zakonisht qytetet dhe unionet marrin kredi
për të cilat bien dakord që t’i paguajnë në
dhjetë, njëzet ose tridhjetë vjet, meqë normat e interesit në kreditë me afat të gjatë
janë zakonisht më të larta se sa në kreditë
me afat të shkurtër. Deutsche Bank i ofroi
Susan Weishaar kushte të veçanta. Në
terma të thjeshtë; banka i bashkoi normat
afatgjata të interesit me kredinë e dhënë qytetit dhe i shkëmbeu ato në tregun
monetar me norma interesi afatshkurtra.
E gjata kundrejt të shkurtrës siç njihet sot
në terminologjinë bankare në Gjermani si
shkëmbim i shkallëve. Sa më shumë të
rritej norma e interesit aq më shumë përfitime do të kishte qyteti. Dhe meqë Susan
Weishaar donte të zvogëlonte barrën e interesit në unionin e saj ajo përmbylli një
kontratë të tillë, dhe më pas një tjetër. Në
fund ajo kishte firmosur 17 kontrata për
një volum prej 60 milion eurosh. Drejtoresha e thesarit nuk ishte as lakmuese as në
veçanti e papërgjegjshme. Thjesht naive
siç ishin edhe shumë të tjerë në atë kohë.
Në Gjermani më shumë se 200 bashki
bënë kontrata të ngjashme me Deutsche
Bank si Ravensburg, Hagen, Neuss dhe
Solingen.
Për ta kuptuar këtë procedurë duhet të
kthehemi disa vite pas në kohë. Në atë
kohë tregu kapital i botës ishte në një
zhvillim të madh. Produktet financiare të
dizenjuara në mënyrë të shkëlqyer, premtonin të zgjidhnin çdo problem financiar.
Dikush mund të fitonte para duke rritur
çmimet në tregun e mallrave por edhe
duke i ulur ato. Dikush mund të vinte bast
për valutën, për mallrat, madje edhe për
motin - dhe për normat e interesit. Sa
më i komplikuar biznesi, aq më të mëdha
përfitimet – të paktën për bankat te cilat
fitojnë komisione të larta shitje.
Këto investime tingëlluan kaq të pabesueshme sa që drejtoresha e thesarit
të qytetit kishte nevojë për shumë forcë
mbështetëse për t’i bërë ballë tundimit.

Për Susan Weishaar përmbytja filloi herët.
Në vitin 2006 edhe tregu ishte kthyer
kundër saj. Në mënyrë graduale normat
afatshkurtra të interesit u rritën në vlerë
dhe shumë shpejt u bënë më të larta se
sa normat e interesit afatgjate: një zhvillim
ky të cilin gruaja në bashkine e Pforzheim
nuk e kishte marrë parasysh. Dhe kush
mund ta dijë nëse bankierët të cilët shitën
produktet financiare tek unionet, e kishin
parashikuar këtë prirje. Kështu në shkurt
të 2006-ës shtesa prej 2.7 milion eurosh
në librin e Pforzheim u bë një minus prej
11 milion. A mund të ketë qenë frika ajo
që bëri që drejtoresha e thesarit të dështonte për të reaguar më herët? Sipas raportit të kohëve të fundit nga departamenti i auditit të unioneve, ajo nuk e informoi
Kryetaren Kristel Augenstein për situatën
deri në tetor. Në atë kohë Deutsche Bank
kishte ri konstruktuar dosjen. Fatkeqësisht vlera e tregut të tre shkëmbimeve
kishte rënë edhe më shumë. Një humbje
prej 17,4 milion euro përbënte rastin më të
keq të skenarit për Pforzheim.
Sa më gjatë kryetarja dhe drejtoresha e
saj e thesarit të kenë menduar rreth këtij
problemi, aq më e dëshpëruar do tu jetë
dukur situata. Dukej sikur tregu kishte
komplotuar kundër tyre. Në fund shansi
i tyre i vetëm ishte të shpresonin për një
hedhje të madhe, tamam si lojtarët, borxhet e lojës së të cilëve janë kaq të mëdha
sa që ata nuk mund ta përballojnë largimin
nga tavolina sepse vetëm xhekpoti mund
t’i shpëtojë, kështu që të dy politikanet
vendosën të venë çdo gjë ne një shans të
vetëm. Kjo kartë e fundit ishte JP Morgan,
banka e investimeve. Në momentin e saj
të nevojës për ndihme Weishaar u kthye
tek Amerikanet. Pas të gjithave banka e
dinte mënyrën dhe mjetet se si qyteti, me

kryetaren e tij dhe drejtoreshën e thesarit
mund të shpëtonin nga dilema e tyre. Fjala
magjike ishte “tregtitë në pasqyrë“ (që do
të thoshte mbrojtja e tregtisë me pozicionin e kundërt ose me marrëveshje të
kthyeshme). JP Morgan donte të kopjonte
shkëmbimet e Deutsche Bank, veçse në
të kundërt. Basti ishte kthyer në krahun
e kundërt. Nëse kontratat me Deutsche
Bank tregonin një humbje, atëherë Banka
JP Morgan i regjistronte ato si një përfitim.
Në një balancim kjo do të shfaqej si zero.
Në emër të qytetit të Pforzheim, Kristel
Augenstein, firmosi pesë kontrata me një
vlerë prej më shumë se 60 milion euro.
Sot, tre vjet më vonë, të gjithë në qytet e
dinë se cili ishte gabimi. Në të njëjtën kohë
kontratat me Deutsche Bank kanë një
vlere prej me shume se 5 milion euro, por
jo ato me JP Morgan. Këto ishin kontrata
të kthyeshme. Sidoqoftë gjërat nuk janë
kaq të thjeshta. Tre investimet e JP Morgan; Momentus, Carry Max dhe Momentus Quattro kanë një deficit prej 53 milion
euro. Nëse vjen më e keqja qytetit mund
t’i duhet të paguajë shumën legjendare
prej 77.5 milion euro në vitet 2014 – 2017.
Bankierët të cilët morën komisionet janë
të vetmit që do të qeshin. Norma e komisionit në Deutsche Bank është 5% e cila
përbën 3 milion euro në 60 milion. Është e
vështirë për tu besuar që konkurrentët do
të kënaqen edhe me më pak. Askush tek
JP Morgan nuk ka dëshirë që ta komentojë situatën.

Përvojë nga Bashkitë në Evropë

”Ata po rrinë me shpinë për muri“- kështu
e shpjegon situatën e vështirë Kryetari i
Kiel, Torsten Albig. Kontratat që vazhdojnë
për pesë apo dhjetë vjet i kanë zvogëluar
shpenzimet e interesave të qyteteve në
këto vite. Edhe transaksionet e kundërta
dhe ato jashtë kufijve, në të cilat unionet
kanë shitur pasurinë dhe pastaj e kanë
marrë atë me qira nga pronarët e rinj, ishin
me përfitim deri sa u shfaq kriza financiare.

Si mundet dikush të jetë kaq budalla, është
pyetja të cilën vëzhguesit kanë vazhduar
ta bëjnë për muaj me radhë. Përgjigja
është e thjeshtë. Kryetarja dhe drejtoresha
e thesarit nuk ishin thelluar aq sa duhej.
Albig, Kiel, është familjar me një situatë të
tillë: Papritur dikush përballet me një kontratë 1000 faqesh në Anglisht, dhe duhet
të jetë në pozicionin e duhur për të kuptuar çdo detaj. Kush tjetër përveç juristëve
të kualifikuar të punësuar me kërkesa të
larta, me rroga astronomike mund të jetë
në këtë pozicion. ”Për shumë vetë kjo
është e tepërt“ – thotë Albig. Vetëm ata që
janë të matur dhe që i vënë vetes së tyre
limite mund t’i mbijetojnë një gjendjeje kaq
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të vështirë. Ky nuk ishte rasti i Weishaar
dhe i shefes së saj. Ato madje nuk u bënë
as dyshuese kur banka foli për riskun e
lartë teorik të humbjeve.
Pavarësisht gjithë këtyre, qyteti do që
paratë e tij t’i kthehen, jo nga JP Morgan
por nga Deutsche Bank. “Pas së gjithash
banka është për tu fajësuar që Pforzheim
ra dakord per marrëveshjet e kthyeshme
me Amerikanet,” - tha Jochen Weck nga
firma Rössner e cila përfaqëson Pforzheim në gjykate. “Banka kurrë nuk duhej
t’i kishte shitur marrëveshje me një spekulativitet kaq të lartë qytetit. Dhe ajo e di
këtë. “Gjithçka rrotullohet rreth një argumenti: Drejtoresha e thesarit dhe qyteti i
Pforzheim ishin pa eksperiencë në trajtimin e produkteve financiare të strukturuara që Deutsche Bank nuk duhej t’i kishte
prezantuar me ofertën e shkallëzimit
të shkëmbimeve. Kjo ishte bërë në një
mënyrë të tillë për të sugjeruar që drejtoresha e thesarit ishte një zonjë e vjetër e cila

nuk i merrte kurrë në konsideratë rreziqet
përtej limiteve të lidhjeve të shtetit. Një
zëdhënës i qytetit u citua kohët e fundit
ndërsa thoshte “Vetëm nëse Pforzheim e
humb gjyqin kundër Deutsche Bank do ta
marrë në konsideratë marrjen e JP Morgan në gjykatë.”
Shanset nuk duken për mirë. Një vëzhgues i gjyqit komentoi që gjatë një rasti
të ngjashëm në gjykatë, Ravensburg
kundër Deutsche Bank në Ulm, gjyqtarja
nxori makinën llogaritëse të xhepit dhe
llogariti efektet negative në shkëmbimet,
nëse përvetësimet ndryshonin. Si Pforzheim, Ravensburg është përpjekur për
të zvogëluar interesin në aksione tregtie.
Qyteti e humbi qeshjen e tij në gjyq.
Verdikti: Baballarët e qytetit duhet ta kishin
ditur se çfarë po bënin.
Përktheu: Florenca Korbi
Specialiste në Bashkinë e Rubikut

Thirrje për aplikim: Bursë Talent për Qeverisjen 2010
Në vitin 2010 programi “Talent për Qeverisje” do të sigurojë një shumë të caktuar bursash për punonjësit civilë të motivuar e të talentuar, që punojnë për qeverisjen lokale
në vendet në zhvillim dhe të Evropës Lindore (jo në BE).
Programi i bursës “Talent për Qeverisje” përmban aktivitetet e mëposhtëme:
1. Kurs trajnimi në Akademinë e Hagës për Qeverisjen Lokale (ose ‘Zhvillimin
Ekonomik Lokal (14 – 18 Qershor)’ ose ‘Shpërndarja e Shërbimeve Lokale”
(6-17 Shtator)
2. Një vizitë studimore njëjavore në një bashki Holandeze.
3. Aktivitet i Rrjetit “Talent për Qeverisje”.
Për më tepër informacion mbi kriteret, procedurën e aplikimit, rregullat e rregulloret ju
lutem kërkoni në faqen e internetit me këtë adresë:
www.talentforgovernance.com/scholarship /

Periudha e aplikimit: 9 Dhjetor 2009 deri 1 Mars 2010. Aplikimi të dërgohet
vetëm online.

BASHKITË REAGOJNË

“Strategjia e BE-së 2020: Komisioni është në drejtim të gabuar!”
Qeverisja Vendore dhe Integrimi në BE

Zgjidhja është krijimi i një strategjie “BE
2020” që bazohet në nevojat lokale
(territori). Ndonëse tërë dokumenti i
konsultimit të Komisionit nuk ka ndonjë
referencë te autoritetet lokale, niveli
më pranë qytetarëve dhe ku politikat
e ndryshme shpërndahen në terren
(bazë). Në të njëjtën mënyrë, teksti nuk
përmend as zhvillimin territorial apo
politikën e kohezionit.
Kjo strategji do të përcaktojë se si
“Strategjia e ardhshme “BE 2020” e

ne duam t’i zhvillojmë shoqëritë tona

përgatitur nga Komisioni Evropian na

brenda BE-së në dhjetëvjeçarin tjetër.

çon në drejtim të gabuar.” Me këto fjalë

Mosdhënia

reagoi Presidenti i Shoqatës së Bashkive

rajonale një rol kyç për të luajtur do të

dhe

Michael

jetë mënyra më e mirë për të përfunduar

Haupl (kryetar i Bashkisë së Vjenës), në

me një strategji që nuk ka lidhje me

konsultimin për strategjinë e ardhshme.

ata të cilëve u drejtohet: 500 milion

Rajoneve

Evropiane,

Teksti i Komisionit fokusohet shumë
në rritjen, sasinë, produktivitetin dhe

autoriteteve

lokale

dhe

evropianëve që jetojnë në qytetet dhe
rajonet tona.

saktësisht

Shënim: Strategjia BE 2020 është

më shumë se besim në një koncept

hartuar si pasuese e strategjisë aktuale

bazuar në elementët që na zhytën në

të Lisbonës, e cila u shpall në 2000-

krizë. Kjo duhet marrë në konsideratë:

ën dhe synonte ta bënte Evropën

të zëvendësohet rritja me zhvillimin,

ekonominë më konkurruese në Botë.

dhe sasia me cilësinë. Strategjia e re

Strategjia e ardhshme synon të nxisë

duhet të fokusohet në realitetin social

dinamizmin ekonomik në Evropë duke

dhe karakteristikat territoriale specifike

hartuar përparësi të reja për një hapësirë

brenda BE-së më tepër se thjesht

dhjetëvjeçare.

në ekonomi. Ne duhet të avancojmë

Nga

për ndryshime ambicioze të mënyrës

20.01.2010, ku

fitimin.

Ende

kjo

është

konferenca

për

shtyp

datë

së jetesës dhe prodhimit, jo thjesht
“gjelbërimin” e mënyrave dhe modeleve

CEMR i përgjigjet konsultimit me Komis-

ekzistuese.
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Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 2257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

