BASHKË QEVERISIM
PËR DEÇANIN
Zotimet për
mandatin 4 vjeçar.

PROBLEMET E IDENTIFIKUARA
NË KOMUNËN E DEÇANIT
SHËNDETËSI DHE
MIRËQENIE SOCIALE
ARSIMI DHE SHKENCA
INFRASTRUKTURA
DHE ZHVILLIMI RURAL
BUJQËSIA DHE PYLLTARIA
TURIZMI DHE
ZHVILLIMI EKONOMIK
KULTURË, RINI DHE SPORT
TRANSPARENCË RADIKALE

PROBLEMET E IDENTIFIKUARA
NË KOMUNËN E DEÇANIT
Shumica e fshatrave nuk kanë ujë të pijshëm, kanalizime,
kanale të ujitjes së tokave, ndriçim publik. Disa nga rrugët e
rëndësisë se veçantë nëpër lagje të fshatrave nuk janë të asfaltuara dhe, poashtu rrugët e asfaltuara nuk mirëmbahen si
duhet. Nuk ka trotuare në shumicën e rrugëve të fshatrave.
Në disa fshatra ka probleme edhe më distribuimin e energjisë
elektrike për shkak të shtyllave nga druri; e të cilat janë
vjetëruar dhe dëmtuar, si dhe nga gjendja e tyre jo e mirë rrezikohet jeta e qytetarëve.
Probleme të tjera janë: mosfunksionimi

i ambulantave në

fshatra, mungesa e çerdheve për fëmijë, papunësia e lartë, dhe
veçanërisht tek të rinjët.

Lëvizja VETËVENDOSJE!

në programin e saj qeverisës zotohet të realizojë aktivitetet në
vazhdim....

SHËNDETËSI DHE
MIRËQENIE SOCIALE
1

Funksionalizimi i plotë QKMF-se dhe i AMF-ve

2

Furnizimi me barna esenciale

3

Kompletimi me pajisje mjekësore

4

Shtimi i staﬁt (punonjës shëndetësorë)

5

Qendër për strehimin dhe kujdesin e
viktimave të dhunës në familje

ARSIMI DHE
SHKENCA
1

Transport publik për nxënësit

2

Çerdhe publike

3

Shujtë falas për të gjithë nxënësit nga
klasa e i-rë deri në klasën e IX-të

4

Bursa për studentë

5

Kabinete dhe laboratore në shkolla

6

Higjienë në shkolla (gjendja higjienike
është e dobët, përfshirë tualetet)

INFRASTRUKTURA
DHE ZHVILLIMI RURAL
1

Kanalizimi në fshatra

2

Ujësjellësi

3

Asfaltimi i rrugëve në lagjet e fshatrave

4

Vendosja e ndriçimit publik dhe ndërtimi i trotuareve

5

Stacione të autobusëve

6

Sheshi dhe parku i qytetit

7

Parqet në fshatra

8

Parking publik

9

Tualete publike

10

Shtigje të biçikletave

BUJQËSIA
DHE PYLLTARIA
1

Kanalet e ujitjes

5

Ripyllëzimi dhe mirëmbajtja e pyjeve

2

Tregu javor

4

Ruajtja e pyjeve, ﬂorës dhe faunës

3

Ndarje dhe rritje e subvencioneve
në bujqësi

TURIZMI DHE
ZHVILLIMI EKONOMIK
1

Krijimi i kushteve infrastrukturore dhe ligjore për turizëm

2

Elektriﬁkim dhe ujësjellës në bjeshkë

3

Tërheqja e invesitorëve të jashtëm

4

Fabrikë për reciklimin e mbeturinave

5

Parku i biznesit

KULTURË,
RINI DHE SPORT
1

Përkrahja për klubet sportive

2

Mbrojtja e Trashëgimisë Kulturore

3

Renovimi i pallatit të kulturës “Jusuf Gërvalla”
dhe rigjallërimi i tij me aktivitete

4

Funksionalizimi i Muzeut të qytetit

5

Qendra Rinore

6

Përkrahja e shoqërive
kulturo-artistike dhe grupeve teatrale

TRANSPARENCË
RADIKALE
1

Zhvillimi i punës transparente në Prokurim

2

Shpenzime komunale transparente për qytetarët

3

Zhvillimi i politikave të punësim
për të gjithë qytetarët

