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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Delegacioni i urbanistëve të komunave
të Kosovës vizitë në Shoqatën e Bashkive
të Shqipërisë
Një delegacion i përbërë nga urbanistë të Komunave të Kosovës vizitoi Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë gjatë javës së fundit të Korrikut. Pas vizitës
në zyrat e shoqatës për të mësuar për punën që bëhet në mbështetje të
veprimtarive të bashkive, grupi u shoqërua për të vizituar bashkinë e Sukthit
ku po zbatohet një projekt për” Integrimin e ndërtimeve pa leje”. Me tej delegacioni vizitoi bashkinë e Fierit ku u prit nga kryetari i bashkisë, zoti Baftjar
Zeqaj, ndërsa nënkryetarja, Zj.Eri Çobo prezantoi për ta planin urbanistik të
qytetit të Fierit.
Edhe vizita në bashkinë e Tiranës ishte mjaft interesante për grupin. Në kuadrin
e vizitës në Shqipëri, delegacioni i urbanistëve të bashkive të Kosovës mori
pjesë në veprimtarinë EXPO-POLIS 2009, organizuar nga Universiteti POLIS
dhe CoPLAN, ku u prezantua edhe platforma LOGIN, projekt i përbashkët i
CoPLAN dhe SHBSH-së.
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Zoti Refik Rrugeja u emërua Raporter i Përgjithshëm i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, për Demokracinë
Lokale dhe Rajonale në Evropën Jug Lindore.
Duke e uruar për këtë emërim, Zoti Ian MICALLEF, Presidenti në detyrë i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës vlerësoi lart
njohuritë dhe përvojën e z. Rrugeja në fushën e qeverisjes vendore dhe punën
e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë si një ndër anëtaret e vjetra të NALASit, Rrjeti i Shoqatave të Qeverisjes Vendore të Evropës Juglindore.

Veprimtari të SHBSH
• Delegacioni i urbanistëve
të komunave të Kosovës
vizitë në Shoqatën e
Bashkive të Shqipërisë
• Seminar për praktikat
më të mira në Qeverisjen
Vendore
Për informim...
• Akademia e Hages për
qeverisjen vendore
Probleme të Pushtetit
Vendor
• Decentralizimi fiskal
instrument i rëndësishëm
për bashkëpunim midis
pushtetit vendor dhe atij
qendror
Për një qeverisje të mirë
vendore
• Bashkëpunimi Ndër
Bashkiak
Diskutim i Magnus
Staehler,Kryetar i Bashkisë
Langenfeld, Rhld në
Gjermani
Përvojë nga Bota
• nga libri “Udhëheqja” i
Rudolf Xhuliani
Përvojë nga Bashkitë
• Gjithmonë në shërbim të
komunitetit
Intervistë me zotin Fiqiri
Ismaili, Kryetar i Bashkisë
Vorë
• Për një qytet që rritet e
zhvillohet
Marrë nga Botimi i
Bashkisë Korçë, "Qyteti
IM"

Nga Veprimtaria e SHBSH

2
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe Programi LGPA/USAID organizojnë

SEMINARIN PËR PRAKTIKAT MË TË MIRA
NË QEVERISJEN VENDORE
më 17-18 shtator 2009 në Muzeun Kombëtar, Tiranë
Seminari i Praktikave më të Mira organizohet për të lehtësuar përhapjen e praktikave
më të mira nga bashkitë shqiptare në njësitë
e tjera të qeverisjes vendore në Shqipëri.
Njësitë e qeverisjes vendore në të gjithë
vendin po përdorim ide novatore për të nxitur qeverisjen e mirë, për të përmirësuar
dhënien e shërbimeve, si dhe për të qenë
më të gatshëm për t’iu shërbyer qytetarëve.

pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë të interesuar, ndërkohë që ato vetë mësojnë nga
përvoja e bashkive të tjera.

Përvoja tregon se shkëmbimi i përvojës
koleg-me-koleg është një nga metodat më
të mira për të çuar më tej idetë dhe aftësitë
e reja. Seminari për praktikat më të mira do
t’u mundësojë bashkive të prezantojnë si
rast unik punën e tyre tek njësitë e tjera të

Po ashtu, OJQ-të, zyrtarë të qeverisë qendrore, donatorët e huaj si dhe aktorë të
tjerë të interesuar janë të mirëpritur të marrin pjesë si në 3 prezantimet/diskutimet në
panel ashtu edhe në realizimin e vizitave në
stendat e bashkive.

Të gjitha 65 bashkitë e vendit ftohen në
këtë seminar për të shkëmbyer përvojat
dhe për të mësuar nga njësitë e tjera të
pushtetit vendor pavarësisht nëse do të
kenë stendën e tyre ose jo.

Akademia e Hages për qeverisjen vendore
Në kuadrin e zbatimit të programit MATRA për bashkëpunimin Evropian organizon një trajnim
për punonjësit e qeverisjes vendore në vendet e Evropës me përparësi vendet kandidate apo
kandidate potenciale në BE, ndër to Shqipëria. Tema e trajnimit eshte „Decentralizimi dhe Pranimi ne BE“
Kohëzgjatja e trajnimit është nga 16 - 27 Nëntor 2009, në Hagë, Hollandë dhe do ketë vizitë
studimore në Bruksel, Belgjikë.

Aplikimet duhen derguar deri më 7 shtator 2009.
Për më tepër hollësi drejtohuni në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë ose në:
The Hague Academy for Local Governance
Ms Suzanne Jansen, programme manager
+31 70 373 8375 (secretariat)
info@thehagueacademy.com

Probleme të Pushtetit Vendor

Decentralizimi fiskal instrument i rëndësishëm për
bashkëpunim midis pushtetit vendor dhe atij qendror
Financat publike janë një debat i gjerë dhe

financiare, për të ushtruar funksionet dhe

i përhershëm midis individit dhe shtetit si

kompetencat e përcaktuara me ligj dhe

për nivelin e taksave dhe tarifave ashtu

autonomi në përdorimin e këtyre buri-

edhe për mënyrën e përdorimit të këtyre

meve.

të ardhurave. Reformat shtetërore kanë
si synim kryesor rritjen e pjesëmarrjes

Decentralizimi fiskal në Shqipëri ka ecur në

së qytetarëve në vendimmarrje për një

raport me tërë zhvillimin ekonomik, vazh-

qeverisje më të mirë. Në këtë kontekst një

dimësinë e procesit të reformave ekono-

nga instrumentet që përdoret për rritjen e

mike dhe politike, organizimin e institucio-

pjesëmarrjes së komuniteteve në qever-

neve financiare dhe monetare, diferencat

isje është reforma e decentralizimit të

ekonomike të rajoneve dhe grupeve të

pushtetit.

caktuara të popullsisë.

Decentralizimi i pushtetit është transferimi

Reforma e decentralizimit fiskal ka pasur

i autoritetit dhe përgjegjësisë për funk-

efekte pozitive në rritjen e të ardhurave

sione dhe kompetenca publike nga push-

vendore nga taksat dhe tarifat vendore

teti qendror në atë vendor. Në literaturën

përkundrejt të ardhurave nga transferta e

teorike njihen disa lloje decentralizimesh si;

pakushtëzuar e buxhetit të shtetit.

politik, administrativ, fiskal dhe i tregut.

Siç shihet nga grafiku i mëposhtëm pas vi-

Decentralizimit fiskal synon që pushteti

tit 2002, pesha e transfertave nga buxhetit

vendor të ketë mjetet e domosdoshme

i shtetit ka rënë në mënyre të ndjeshme
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dhe kjo për arsye të miratimit të paketës

formës filloi me miratimin e shumë ligjeve

fiskale që i jepte pushtetit vendor të drejtën

të rëndësishme shpenzimet e pushtetit

për të gjeneruar të ardhura nga taksat dhe

vendor zinin vetëm 1.13 % te PBB, ndër-

tarifat vendore. Kjo autonomi, që iu dha

kohë në vitin 2008, shpenzimet autonome

pushtetit vendor kishte rëndësi jo vetëm

buxhetore të pushtetit vendor zënë 2.9%

për të rritur të ardhurat çka do thoshte më

te PBB.

shumë investime dhe punë publike por
njëkohësisht, u jepte njësive të qeverisjes

Megjithatë decentralizimi dhe autonomia

vendore instrumentin e duhur për të bërë

vendore do të ishin diçka pa vlerë dhe e

politika fiskale dhe politika zhvilluese ven-

vdekur pa një harmonizim dhe kombinim

dore.

të strategjive dhe të burimeve financiare
midis pushtetit qendror dhe atij vendor.

Efektet e reformës se decentralizimit

Autonomia financiare dhe bashkërendimi

fiskal duken qarte nga rritja e ndjeshme

në hartimin e buxhetit midis pushtetit qen-

e të ardhurave që mblidhen nga njësitë e

dror dhe atij vendor janë një instrument i

qeverisjes vendore. Grafiku, më poshtë,

rëndësishëm në shkëmbimin efektiv të in-

paraqet ecurinë ne rritje të të ardhurave të

formacionit të ndërsjellët për hartimin dhe

pushtetit, për periudhën 2005 - 2008.

zbatimin e politikave financuese të bux-

Rritja e të ardhurave në vitin 2008, është

hetit të shtetit për pushtetin vendor.

2.16 herë më shumë se viti 2005, çka tregon qartë efektet pozitive të reformës së

Në vijim të kësaj ideje është edhe sank-

decentralizimit fiskal.

sionimi në ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008,
“Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në

Shpenzimet e buxhetit vendor përkundrejt

Republikën e Shqipërisë” të detyrimit të

PBB, janë rritur nga viti në vit. Kështu në

pushtetit vendor për të hartuar projekt-

vitin 2000, kur edhe faza intensive e re-

buxhetin afatmesëm.

kimin e shpenzimeve. Këto të dhëna janë

një ushtrim i rëndësishëm që administrata

të domosdoshme për vendimmarrjen fi-

e pushtetit vendor dhe këshilli i njësisë se

nale për treguesit makroekonomikë si dhe

qeverisjes vendore e demonstron në para-

për shpërndarjen e transfertës së pakush-

shikimin e të ardhurave dhe planifikimin e

tëzuar për çdo njësi të qeverisjes vendore,

shpenzimeve për njësinë vendore për një

madje këto të dhëna janë të detyrueshme

afat 3-vjeçar.

sipas ligjit të menaxhimit të buxhetit për t’i
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Hartimi i projektbuxhetit afatmesëm është

dërguar në Ministrinë e Financave.
afatmesëm

Eksperienca e vitit 2009, si vit i parë i ap-

është e detyrueshme të shkëmbehen in-

likimit të PBA-së për pushtetin vendor

formacione dhe mesazhe ndërmjet dy

është një eksperiencë kryesisht pozitive

niveleve të pushtetit dhe këto janë të gjitha

që demonstrohet në shprehjen e interesit

në dobi të cilësisë së projektbuxhetit të

nga njësitë e qeverisjes vendore për të

pushtetit vendor dhe projektbuxhetit të

absorbuar këtë reformë dhe për ta përdo-

shtetit.

rur në dobi të tyre.

Ky detyrim ligjor realizohet nëpërmjet ud-

Megjithatë, 25 bashki ose 38% e tyre ende

hëzimit që Ministri i Financave dërgon në

nuk kanë sjellë treguesit e projektbuxhetit

çdo njësi vendore brenda muajit Shkurt

afatmesëm 2010-2012, çka do ketë efek-

për hartimin e projektbuxhetit për tre vitet e

te në saktësinë e marrëdhënieve fiskale të

ardhshme fiskale. Në këtë udhëzim përveç

buxhetit të shtetit me këto njësi.

Nëpërmjet

projektbuxhetit

instruksioneve teknike për përgatitjen e
buxhetit, jepen edhe disa tregues mak-

Përdorimi efektiv i autonomisë finan-

roekonomikë të nevojshëm për njësitë e

ciare është një sfidë e së sotmes dhe

qeverisjes vendore si: i)niveli i transfertës

e së ardhmes për njësitë e qeverisjes

së kushtëzuar dhe të pakushtëzuar, ii)

vendore e cila kërkon vendimmarrje sa

niveli i inflacionit dhe kursi i këmbimit për

më të gjerë, transparencë, profesion-

disa monedha të rëndësishme ndërkom-

alizëm dhe korrektësi në përdorimin e

bëtare, dhe iii)projeksioni i rritjes ekono-

saj.

mike për tre vitet e ardhshme fiskale.
Nga ana tjetër pushteti qendror kërkon të

Fran BRAHIMI

dhëna për çdo njësi vendore për projek-

Drejtor i Marrëdhënieve Fiskale Ndërqeveritare

sionin e të ardhurave fiskale dhe planifi-

Ministria e Financave
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Për një Qeverisje të mirë

Diskutim i Magnus Staehler,Kryetar i Bashkisë Langenfeld, Rhld në Gjermani
Në prezantimin e tij, kryetari i bashkisë së
Langenfeld Rhld në Gjermani fillimisht përshkroi bashkinë e tij. Popullsia: 59,000 banorë, sipërfaqja e qytetit: 41.1 km2, përqindja
e të huajve: 8 % e banorëve, 110 kombe, e
shtrirë midis metropoleve si Cologne, Duesseldorf dhe krahina e Rurit, zone me përparim ekonomik, zon` me përparësi në fushën
e shërbimeve, çështjeve të komunikimit dhe
teknologjisë, vend shumë tërheqës për të
jetuar, me shumë mundësi për argëtim.

Çfarë e bën unik Langenfeld?
- Langenfeld është qyteti i parë në Gjermani
me një popullsi prej 50,000 deri në 100,00
i lirë nga borxhet, - Komuniteti i Vitit 2007 i
vlerësuar me çmimin Oscar.
Duke shpjeguar nivelet e administrimit në
Gjermani, ai tha se ky vend është ndarë në
shtete (Lande) dhe distrikte administrative.
Duke shpjeguar nivelet e administratës në
Gjermani, ai tha se ky vend rregullohet me:
- Nenin 3, paragrafi 1 i Kartës Evropiane të
Vetëqeverisjes Vendore, Neni 28, paragrafi
2 i Ligjit Bazë Gjerman = (Kushtetuta), Neni
78 i Kushtetutës së shtetit të NRW u jep autoriteteve lokale të drejtën dhe përgjegjësinë
për të financuar rregullisht dhe për të menaxhuar një ndarje substanciale të çështjeve publike nën përgjegjësinë e tyre pa asnjë
influencë shtetërore.

Vetë Qeverisja Lokale:
Sovranitet territorial, sovranitet organizativ,
sovranitet në planifikimin hapësinor, sovranitet financiar, sovranitet në fushën e taksave (norma e vlerësimit, taksa e tregtisë dhe
pronësisë), sovraniteti rregullues, sovraniteti
i personelit, shërbimet e baskisë për qytetarët e vet, kontaktet jo vendore dhe me baskitë simotra.

Bashkitë simotra dhe miqësore si pjesë e
Vetëqeverisjes Lokale
Qeveritë vendore kanë të drejtë të vendosin
binjakëzim ose miqësi me qeveritë e tjera
vendore brenda apo jashtë vendit.
Natyra e këtij kontakti është vetëm nën kontrollin e qeverisë vendore dhe nuk mund
të influencohet nga ndonjë nivel tjetër i qeverisë. Mbështetja mundësohet përmes
Bashkimit Evropian (p.sh. Programet e veprimit “Evropa për Qytetarët 2007-2013”).
Bashkia e Langenfeldit i mbështet këto kontakte me 30000Euro në vit.
Bashkitë simotra të Langenfeldit
Ka një variacion në kontaktet e kësaj
bashkie të arritura përmes kontakteve të
gjalla si: Kontaktet e qytetarëve, Kontaktet
e klubeve, programet rinore të shkëmbimit,
kontaktet e të moshuarve, aktivitetet sportive e kulturore. Përveç kësaj duhet theksuar përcjellja e njohurive administrative ose
mbështetja përmes ngritjes së strukturave
administrative me qëllim ndërtimin e bashkive më zhvillim të qëndrueshëm, - Realizimi
i ideve të Agjendës Lokale me trekëndëshin
e çështjeve sociale, ekonomike dhe ekologjike.
Përcjellja e njohurive për Bashkinë e Batangës në Filipine
Në fund të viteve 90-të të shekullit të 20të bashkitë në Filipine u bënë më autoritare
dhe të përgjegjshme përmes reformave të
ligjeve lidhur me qeverisjen vendore në kuptimin e vetëqeverisjes vendore.
Anëtarët e administratës së Bashkisë së
Langenfeldit ndihmuan në krijimin e organizimit administrativ dhe strukturave administrative në fushat e mposhtëm: infrastruktura bazë e baskisë, Fëmijët dhe të Rinjtë,
Rendi dhe sigurimi Publik, pastrimi i rrugëve,
Llogaritja dhe mbledhja e tarifave të baskisë,
stimulimi ekonomik, dispozita për ujësjellës
kanalizimet, mbeturinat, higjienën, Planifikimin e territorit.

Pas ri unifikimit të bashkive në Republikën
Demokratike Gjermane duhet të zhvillohej
një struktura krejtësisht të reja administrative, anëtarët e administratës së baskisë
të Langenfeldit ndihmuan në organizimin
administrativ dhe krijimin e strukturave administrative në fusha të tilla si: EDP, Taksa,
Financa, Rendi dhe Sigurimi Publik, Pastrimi
i Rrugëve, Heqja e Mbetjeve, Trafiku.

Instrumentet e përdorur për transferimin
e këtyre njohurive (1)
“Duke huazuar” përkohësisht punonjës
të baskisë tek baskitë partnere me qëllim
zbatimin e drejtpërdrejtë të njohurive administrative, duke shumëfishuar funksionin e
punonjësve të dërguar në administratën e
bashkive partnere, trajnimi i administratës,
kontakti direkt midis punonjësve të administratave përmes medias moderne, trajnimi
praktik në qytetin e Langenfeldit për punonjësit e bashkive partnere, seminare, vizita të
përfaqësuesve të bashkive nga Evropa dhe
më tej, takime të vendim marrësve, u mundësua mësimi i gjuhëve.

Instrumentet për përcjelljen e njohurive (2)
Arti dhe kultura si një instrument kontakti,
duke rregulluar kontakte direkte midis
bashkive, klubeve dhe grupeve të interesuara, bashkëpunimi me Minsitrinë e Jashtme,
Vizitat e rregullta të brezave të rinj të të diplomuarve, Vizita nga Shërbimi i Shkëmbimit
Akademik Gjerman (organizata bashkëpunimi të universiteteve dhe studentëve gjermane për mbështetjen e marrëdhënieve të

tyre ndërkombëtare), takime të rinisë Ndërkombëtare me pjesëmarrës nga vende të
ndryshme (si Izrael, Francë, Poloni, Itali, Turqi, Ukrainë, SHBA, Filipine), duke rregulluar
kontakte ndërmjet institucioneve të tjera si
Dhoma e Tregtisë dhe institucione të tjera
qeverisëse, krijimi i partnershipit të vendeve
evropiane që ndryshon çdo vit.

Për një Qeverisje të mirë

Përcjellja e ekspertizës administrative të
baskisë së Këthen, Gjermani.

Rekomandime dhe Konkluzione
- Rëndësia e Bashkëpunimit Ndër
Bashkiak është se natyra e kontaktit
është vetëm nën kontrollin e qeverisë
vendore dhe nuk mund të influencohet nga nivele të tjera qeverisjeje.
- Bashkitë e Kosovës kur veprojnë sëbashku përmes Bashkëpunimit Ndër
Bashkiak mund të përfitojnë më lehtë
fonde prej BE-së (shembulli i programit
të veprimit “Evropa për Qytetarët”)
- Vetë baskitë përmes programeve të
Bashkëpunimit Ndër Bashkiak mund
të krijojnë programe praktike të tilla si
kontaktet qytetare, kontakte klubesh,
programe rinore shkëmbimesh, veprimtari sportive e kulturore,
- Bashkëpunimi Ndër Bashkiak i mundëson bashkive realizimin e ideve të
Agjendës Vendore me trekëndëshin
e çështjeve sociale, ekonomike dhe
ekologjike.
- Ka rëndësi për përcjelljen e njohurive
administrative dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Shënim: Në vazhdim të trajtimit të temës
së Bashkëpunimit Ndër Bashkiak po botojmë diskutimin rreth kësaj përvoje të
kryetarit të bashkisë së Langenfeld, Rhld,
Gjermani në Konferencën e zhvilluar për
këtë problem në Prishtinë
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Të parashikosh gjërat për veten tënde
Pas 11 shtatorit me pyetën shpesh se si kisha qëndruar aq i qetë përballë krizës. Siç e
kam thënë tashmë ajo erdhi nga përgatitja.
Gjatë gjithë kohës sime si kryetar kemi zhvilluar ushtrime të caktuara për tu përgatitur
tu jepnim përgjigje një numri të madh problemesh. Kishim përcaktuar se çfarë do të
bënte secili person në çdo agjenci nëse, të
themi, ndodhte një sulm kimik apo biologjik.
Kishim trajtuar edhe raste si do të vepronim, nëse rrëzohej ndonjë avion apo ndodhte një sulm terrorist gjatë një takimi politik.
Jo vetëm që kishim projektuar përgjigjen
tonë në letër po kishim bërë edhe praktikë
në rrugë për të parë se sa kohë kërkonte
zbatimi i planit në jetë. Madje stimuluam një
rrëzim aeroplani në Kuins dhe një sulm me
gaz sarin në Manhatan fare pranë dy kullave
binjake.
Kishim bërë edhe fotografi për këto prova
dhe ato ishin kaq reale, saqë njerëzit që i
shihnin pyesnin se kur kishte ndodhur kjo
ngjarje që tregohej në fotografi. Disa prej
tyre, për shembull, tregojnë rrëzimin e sajuar të aeroplanit në Kuins, i cili ishte mbuluar nga flakët dhe shkuma e bardhë saqë u
dukej tepër i vërtetë edhe vetë njerëzve që
kishin marrë pjesë në këtë provë. Këto fotografi y përdorën për tu varur në Zyrën e Menaxhimit të Emergjencave në ndërtesën 7 të
Qendrës Botërore të Tregtisë, në një mur që
e quanim “Korridori i tmerreve”. Ende i sjell
në mend ato fotografi në atë mur, megjithëse tani asnjë prej tyre nuk ekziston më – u
shkatërruan në sulmin në Qendrën Botërore
të Tregtisë. Ne nuk e shkonim nëpër mend
që aeroplanët do të rrëmbeheshin dhe përdoreshin si raketa; po duke qenë të përgatitur për lloje të tjera fatkeqësish, ishim shumë
më të përgatitur për të përballuar katastrofën
që askush nuk e kishte menduar.

Qëllimi ishte që të ndërtoja një strukturë
racionale për veten time dhe njerëzit rreth
meje. Doja që ata të ishin të gatshëm të
merrnin vendime, kur nuk mund të takoheshin me mua. Sa më shumë planifikime të
bënim, aq më të përgatitur do të ishim për
të papriturat. Përpara 11 shtatorit kishte nga
ata që thoshin se nuk kishte arsye të ishim
kaq të shqetësuar. Por më pas nuk e dëgjova më këtë.
Duke vazhduar të flasim për përgatitjen,
diçka e mbinatyrshme ndodhi, kur unë po
shkruaja këtë libër. Në 7 gusht 2001 po
udhëtoja nëpër Nju Xhersi për të shkuar në
një takim zgjedhor të kandidatit republikan
për guvernator të Nju Xhersit. Po i shpjegoja
idetë e mia Ken Karsonit dhe përmenda në
mënyrë të veçantë rastet e fundit të raportimeve të rreme për antraksin dhe për kujdesin që duhejt të kishim për ta përballuar këtë
emergjencë, nëse do të ndodhte realisht.

Gjithëkush është përgjegjës, të gjitha në
kohë

që të premtoja”që do të dërgojmë dikë” e
drejtoja pyetësin te komisioneri përgjegjës
për çështjen e ngritur.

Përvojë nga Bota

Në më pak se një muaj më vonë antraksi i
shpërndarë përmes sistemit postar, tmerroi
tërë vendin. Qyteti i Nju Jorkut do të ishte
paralizuar krejtësisht, nëse grupi ynë nuk
do të kishte qenë i përgatitur pikërisht për
këtë rast. Po atë ditë unë po bisedoja për
përdorimin e medias si një mjet komunikimi
me publikun në rast të ndonjë emergjence. Shembulli që dhashë? Bomba e shkurtit
1993 në Qendrën Botërore të Tregtisë. Shpjegova se nëse një gjë e tillë ndodhte përsëri, unë do të përdorja radion dhe televizionin për të komunikuar planet e evakuimit
dhe për të qetësuar njerëzit.

Nëse një ankesë e atij që pyeste kërkonte
të mbylleshin klubet e natës në zonën e tyre,
unë thosha: “Ju lutem, ejani këtu dhe flisni
me zëvendëskryetarin i cili e ka me shumë
qejf mbylljen e klubeve të zhurmshme.” Ai
merrte emrin dhe telefonin e ankuesit, veçoritë e klubit, pastaj hetonte dhe vendoste
nëse do të merreshin veprime të mëtejshme.
Qëllimi im ishte që problemi të zgjidhej menjëherë, të dërgohej një mesazh që qeverisja
mund të bënte punë.Por gjithashtu kishte
edhe një mesazh më të thellë. Unë nuk doja
që adminatrata ime të tregohej dembele
ndaj “çështjeve të vogla” duke menduar se
çështje si pastrimi i parkut ose mbledhja e
plehrave nuk ishin të rëndësishme.

Shumë udhëheqës mbajnë thënie tërheqëse mbi tryezat e tyre, shumë besojnë në
to. Një pllakat dyfjalësh mbi tryezën time
të punës përmbledh filozofinë time:”JAM I
PËRGJEGJSHËM”. Gjatë qëndrimit tim në
bashki bëra më të mirën e mundshme që
këto fjalë të ishin një lloj nënshkrimi I dytë për
çdo punonjës, duke filluar nga vetja ime.

Më shumë se çdokush udhëheqësit duhet
të jenë të përgjegjshëm. Asgjë nuk mund
të krijojë më shumë besim te një drejtues,
se sa kur ai tregon vullnet për të marrë përgjegjësinë ndaj asaj që ndodh, kur ai është
në drejtim.

Kontrata shoqërore është një rrugë me dy
kalime. Ishte privilegj për mua të punoja për
qeverinë. Në shkëmbim kisha detyrimin për
të punuar me ndershmëri dhe efektivitet. Për
shembull, gjatëdy periudhave të qëndrimit
tim, ne bënim mbledhjet e lagjeve çdo muaj
me sistem rotcioni nëpër lagje të ndryshme.
Unë sillja në tribunë të gjithë drejtuesit e
qytetit, komisionerin e çdo agjencie, secilin
nga zëvendësit e mi dhe disa të tjerë nga
adminstrata. Unë flisja për disa minuta, pastaj diskutimi kalonte te publiku i cili bënte
edhe pyetje. Shumë prej tyre zienin nga ankesat për dritat e thyera në rrugë ose probleme lokale, që dukeshin pa fund. Në vend

_______________
Shënim. Rudolf Xhuliani tregon në librin
“Udhëheqja” se si aftësitë drejtuese, që ka
ndjekur mund të zbatohen me suksesnga çdokush që synon të bëjë diçka. Tama
atëhere kur sulmet e 11 shtatori ndaj Qendrës Botërore të Tregtisë e vendosën atë në
një rol jo fort të lakmueshëm, Xhulianit i kishin mbetur edhe pak muaj për të plotësuar
mandatin e tij si njeri prej kryebashkiakëve
më të suksesëshëm që kishte parë ndonjëherë qyteti i Nju Jorkut.
Rudi Xhuliani, Kryebashkiaku i botës, është
zgjedhur Njeriu i Vitit 2001, i përzgjedhur
nga gazeta “TIME”.
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GJITHMONË NË SHËRBIM TË KOMUNITETIT
Intervistë me zotin Fiqiri Ismaili, kryetar i Bashkisë Vorë
1. Zoti. Ismaili, bashkia Vorë përballoi me sukses tragjedinë e Gërdecit të
datës 15 Mars 2008. Cilat mendoni ju
se ishin pikat e forta të bashkisë Vorë
në përballimin e kësaj tragjedie?

Përgjigje: Bashkia Vorë është një bashki
model në shkallë vendi dhe më
gjerë për mënyrën e drejtimit dhe
menaxhimit të saj. Ka pasur shume
pika të forta që kanë ndikuar ndër
të cilat po përmendim:






Respekti dhe shërbimi në kohë
për qytetarin janë parësore për
bashkinë Vorë. Respekti dhe besimi që kishin krijuar qytetarët për
institucionin e bashkisë dhe për
kryetarin e saj është një pikë e
fortë që ka ndikuar shumë pozitivisht për të menaxhuar situatën
dhe mobilizuar njerëzit në realizimin e detyrave të ngarkuara sipas
sektorëve, lagjeve, fshatrave, institucioneve, etj.
Pikë tjetër e fortë ka qenë organizimi dhe funksionimi prefekt i strukturave të Bashkisë Vorë që u bë
enkas për përballimin e situatës.
Gjithashtu pikë tjetër e fortë ka
qenë bashkëpunimi me pushtetin
qendror, i cili na ka mbështetur
fuqimisht jo vetëm në ditët e para
për përballimin e gjendjes por edhe
në eliminimin e pasojave të krizës
për ta bërë bashkinë tonë më të
mirë e më efikase në shërbim të
qytetarëve tanë.



Dhe do të nënvizoja edhe bashkëpunimin me të gjithë aktorët e
tjerë që kanë kontribuar në përballimin e krizës. Bashkia Vorë tashmë njihet për frymën mikpritëse
të çdo bashkëpunimi me të gjitha
ato institucione që ofrojnë eksperiencën e tyre në përmirësimin dhe
zbatimin e standardeve të reja në
kryerjen e funksioneve.

2. Kishit struktura emergjente të ngritura në kohën e tragjedisë dhe a mjaftonin ato për përballimin e situatës?

Përgjigje: Natyrisht që kishim struktura emergjente të ngritura. Është
një detyrë për pushtetin vendor
që ta kushtëzon ligji. Por duhet
theksuar se përmasat e tragjedisë së shkaktuar nga aksidenti
teknologjik i datës 15.03.2008 në
fshatin Gërdec të bashkisë Vorë,
i kalonin shumë herë përmasat e
një tragjedie që mund të përballonte një shtet. Dua të them që
strukturat tona emergjente, në

3. Çfarë e karakterizoi administratën e
bashkisë Vorë në përballimin e gjendjes
së rënduar nga tragjedia e Gërdecit?

Përgjigje:
Unë e kam shprehur gjithmonë, edhe përpara tragjedisë, se
administrata e bashkisë Vorë pas
nëntorit të vitit 2003, kohë në cilën
unë u mandatova nga qytetaret
e Vorës për herë të parë është
shndërruar në një administratë
të parametrave bashkëkohorë
perëndimore. Unë kam përzgjedhur një staf të përgatitur shumë
mirë profesionalisht dhe të motivuar për të bërë punën që kryejnë.
Administrata karakterizohet nga
disiplina formale, motivimi, profesionalizmi dhe puna në grup. Në

bashkinë Vorë punohet gjatë gjithë
kohës duke zbatuar me përpikëri
orarin zyrtar. E parë kjo në kushtet
e tragjedisë së Gërdecit, administrata e bashkisë Vorë ka punuar
me orare të tej zgjatura. Pavarësisht tejzgjatjes ajo që ka ndikuar
më shumë është kompaktësia e
administratës në kryerjen e veprimeve duke mos anashkaluar
formën e procedurës dhe hierarkinë administrative. Administrata e
bashkisë Vorë udhëhiqet nga vizioni i qartë në kryerjen e detyrave
dhe ofrimin e shërbimeve ndaj
qytetarëve.

Përvojë nga Bashkitë

gjendjen që ishin, nuk mjaftonin
për përballimin e kësaj krize dhe
më tej eliminimin e pasojave të
saj. Për këtë arsye bashkia Vorë
një pjese të buxhetit të saj për vitin
2008 i ndryshoi destinacionin dhe
e vendosi në zërin për përballimin
e emergjencës. Sigurisht u krijuan
grupe pune e struktura të veçanta
që vepronin në sinkron duke raportuar e vepruar sipas planit të
miratuar në bashki në detaje për
mbështetjen e njerëzve, rehabilitimin e infrastrukturës së fshatrave
të goditura, shtëpi më shtëpi, e më
tej përmirësimin e shërbimeve ndaj
komunitetit. Këto masa të marra
dhe bashkëpunimi e gatishmëria
që ofroi qeveria Shqiptare çuan në
përballimin me sukses të një prej
krizave më të mëdha që ka prekur
vendin tonë.

4. Jemi pak me shume se pas një
viti nga aksidenti teknologjik i datës
15.03.2008. Si është situata sot?

Pergjigje:
Situata sot është normale. Çdo gjë është kthyer në
normalitet. Pas një dëmshpërblimi
të drejtë, që iu bë të dëmtuarve
nga aksidenti teknologjik i datës
15.03.2008, nga qeveria shqiptare
zona u kthye në kantier ndërtimi.
Sot pas një viti është shumë më
bukur se më parë. Falë punës
këmbëngulëse te vazhdueshme
e me përkushtim të bashkisë Vorë
në zonë sot pothuajse ka mbaruar
infrastruktura rrugore, ujësjellësi i
zonës dhe ndërtimi dhe sistemimi
i kanaleve të ujërave të zeza. Me
këto investime që po kryhen në
zonë ajo po kthehet në një zonë
urbane me parametra bashkëkohorë.
Intervistoi: Behar Çiku
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Partneriteti Publiko-Privat, nisma më e re e Bashkisë

Për një qytet që rritet e zhvillohet
Ngritja e zhvillimi i një kompleksi të ri ndërtimi në Korçë, do të
krijojë imazhin e një qyteti që rritet. Duke pasur këtë vizion për
zhvillimin urban Korçës, ditën e martë, në datën 24 mars, në
Bibliotekën “Th.Mitko”, Bashkia e qytetit prezantoi nismën e saj
të parë të Partneritetit Publiko-Privat (PPP), e cila ka për qëllim,
ndërtimin e një kompleksi banimi për strehimin në qytet.
Ky është projekt ambicioz, i pari i këtij lloji në Shqipëri, ku
Bashkia Korçë, duke vënë në dispozicion të partnerëve privatë,
truallin prej 60 mijë m², kërkon të bëjë të mundur ndërtimin e
një kompleksi bashkëkohor banimi, I cili do të kënaqë kërkesat
e kohës dhe të perspektivës për strehim.

Nisma u prezantua nga Kryetari I Bashkisë Niko Peleshi, në një
tryezë ku morën pjesë përfaqësues nga Shoqata e Ndërtuesve
dhe Arkitektëve, Agjensia Rajonale e Zhvillimit, Dhoma
e Tregtisë dhe Industrisë, urbanistë, bankat që ushtrojnë
aktivitetin e tyre në Korçë etj.
Kjo nismë u vlerësua dhe gjeti mbështetjen e partnerëve lokalë.
Gjatë takimit u diskutuan dhe u propozuan rrugë të ndryshme
të realizimit të tij.
Ky projekt asistohet nga Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) me
qendër në Tiranë në kuadër të LGPA që ekzekutohet nga ARD
(USA) me financim të USAID, me asistencën e IKU

Marrë nga Botimi i Bashkisë Korçë, "Qyteti IM"

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 257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

