BASHKË QEVERISIM
PËR ISTOGUN
Zotimet për
mandatin 4 vjeçar.

KOMUNË E ZHVILLUAR
DHE MJEDIS I FAVORSHËM
PËR INVESTIME

1

Rivitalizimi i plotë dhe zgjerimi i rrjetit të ujitjes së
tokave bujqësore, renovimi dhe modernizimi i tregut
të gjelbërt, subvencionimi i bujqësisë dhe blegtorisë.

2

Zhvillimi i infrastrukturës për turizëm, ndërtimi dhe
rregullimi i rrugëve, shtigjeve për ecje, vrapim e çiklizëm
në bjeshkët e Istogut, shenjëzimi dhe digjitalizimi i
vendeve potenciale për vizita monumenteve kulturore
e historike, rekreacion dhe agroturizëm.

3

Përkrahje përmes granteve për bizneset ﬁllestare,
krijimi i kushteve dhe lehtësirave për bizneset ekzistuese
dhe dhënia në shfrytëzim e tokave për bujqit dhe bizneset.

4

Programe për trajnimin e të rinjëve, praktikë në punë
përmes bashkëpunimit me sektorin privat.

KOMUNË MODERNE
DHE MBROJTJE E MJEDISIT

1

2

Ndërtimi i shtratit të lumit Istog, mirëmbajtja dhe pastrimi
i lumenjëve tjerë, funksionalizimi i impiantit në Baicë,
shtrirja e rrjetit të kanalizimeve dhe impianteve.
Ndërtimi i rrugëve që lidh fshatin me fshat, lagjet, trotuaret
në pjesë ku vlerësohet rrezikshmeria.

3

Ndërtimi i tri rreth rrotullimeve, një nënkalimi si dhe
ndriqimi i rrugëve në fshatra e lagje me dendësi banimi.

4

Ndërtimi i bulevardit qëndror në qendër të qytetit nga
rrethi deri në qendër.

5

Mirëmbajtja dhe rritja e numrit të parqeve dhe hapsirave
të tjera publike.

KOMUNË E TË GJITHËVE
DHE ADMINISTRATË
FUNKSIONALE

1

2

Reformimi dhe riorganizmi i plotë i administratës dhe
vënia e disiplinës e ligjshmërisë – ndalja e keqpërdorimeve
dhe instalimi i llogaridhënjes.
Zhvillimi profesional për staﬁn e administratës nëpërmes
trajnimeve të ndryshme profesionale dhe certiﬁkuese.

3

Funksionalizimi i këshillave të fshatrave dhe rritja e
pjesëmarrjes së qytetarëve në konsultime publike.

4

Garantimi i transparencës në konkurset publike.

KOMUNË E MIRËQENIËS
DHE SHËNDETIT

1

Sigurimi i banimit për 30 familje nga rastet sociale dhe
për komunitetet.

2

Mbikqyrja, disiplina dhe llogaridhënia në të gjitha
institucionet shëndetësore në nivel Komune.

3

Ofrimi i shërbimeve cilësore mjekësore dhe krijimi i
ekipit “mjeku mobil” për rastet që kanë vështirësi në
realizimin e vizitave në QKMF.

4

Ofrimi i shërbimeve esenciale laboratokike në QMF-të, dhe
në 4 qendrat urbane, Gurrakoc, Vrellë, Banjë dhe Rakosh,
si dhe funksionalizimi i Ambulancave.

5

Sigurimi i një gjinokologu me orarë të plotë si dhe vizita
sistematike mjeksore në shkolla.

KOMUNË E SË ARDHMËS
ME ARSIM, KULTURË, RINI
DHE SPORT TË ZHVILLUAR

1

2

Përmirësimi i kushteve në qerdhet ekzistuese, rritja e
kapacitetit dhe funksionalizimi i objektit parashkollorë
në Zallq për qerdhe dhe ﬁnalizimi i ndërtimit të qerdhes
së re.
Aktivizimi i plotë i punës praktike në shkollën profesionale
dhe partneritet me sektorin privat për intership.

3

Dhënia e 100 bursave nga buxheti komunal dhe nga
donatorët e tjerë privat;

4

Funksionalizimi i shtëpisë së kulturës, rritja e hapsirës së
biblotekës së qytetit dhe shtimi i titujve të rinjë të librave
dhe ndërtimi i sallës së leximit.

5

Përkrahja e klubeve sportive përmes funksionalizimit të
infrastrukturës ekzistuese;

6

Ndërtimi i hapisirave të reja për zhvillimin e aktiviteteve
sportive dhe mbështetje ﬁnanciare për klubet që kanë
fokus talentët e rinjë;

7

Evidentimi, përfshirja dhe konservimi i objekteve me
rëndësi kulturore e historike si dhe rritja e numrit të
aktiviteteve kulturore.

