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1. Hyrje
Raporti në vazhdim prezantohet në kuadrin e projektit “Forcimi i demokracisë dhe
sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proceseve
me pjesëmarrje në qeverisje (Bashkia e Korçës, Elbasanit dhe Devollit)” dhe të dhënave
të përftuara përgjatë këtij projekti. Informacioni dhe variablat e prezantuara në bazë të një
metodologjie specifike dhe koherente analizohen në dy nivele studimore:
a. Si të dhëna të përftuara përgjatë procesit të anketimit të kryer në tremujorin e parë të
vitit 2017, bashkëngjitur me analizën sistematike të tyre;
b. Si të dhëna krahasimore në raport me “Raportin Studimor” të prezantuar përgjatë vitit
2015, për të vëzhguar shkallën e problematikave, përmirësimin ose përkeqësimin e
zgjidhjeve, efektet e vitit zgjedhor 2017 mbi këto variabla, etj.
Në këtë aspekt, procesi i anketimit kryer përgjatë tremujorit të parë të vitit 2017 përkon
në metodologji, natyrë pyetjesh dhe shpërndarje demografike me procesin e anketimit të
kryer përgjatë vitit 2015. Njëtrajtësisht, procesi i analizës dhe instrumentet e organizimit
të të dhënave janë konvergjente në të dyja rastet, për të sintetizuar në mënyrë sa më
efektive krahasimin përkatës.
Raporti Përfundimtar është i diseksionuar në tre kapituj/kategori: studimi për Bashkinë
Korçë, studimi për Bashkinë Devoll dhe studimi për Bashkinë Elbasan. Secili nga këta
kapituj përmban dy nënkategori: studimi i të dhënave në lidhje me qytetin, dhe studimi i
të dhënave në lidhje me njësitë e tjera administrative. Në fokus do të mbahet në çdo rast
orientimi krahasimor, për të raportuar jo vetëm rreth të dhënave të përftuara përgjatë
anketimit të tremujorit të parë të vitit 2017, por edhe rreth krahasimit të këtyre të dhënave
me ato të vitit 2015.
Përpara se të kalohet në këtë analizë trefishe, do të merret në shqyrtim metodologjia e
studimit, e cila është homologe dhe e pandryshuar prej raportit të vitit 2015. Kjo analizë
bëhet nëpërmjet një formule me përqasje mikse me koefiçient. Shpjegimet përkatëse të
përdorimit të kësaj qasje do të shpjegohen përgjatë kapitullit pasues metodologjik.
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2. Metodologji
i.

Prezantim

Përgjatë parashtrimit metodologjik do të evidentohet procedimi në terren për gjithë fazën
e anketimit në Bashkinë Korçë, Devoll dhe Elbasan. Tabelat 1, 2 dhe 3 ilustrojnë në
mënyrë të përmbledhur raportin ekzistent të popullsisë (Census 2011) për secilën bashki
dhe komunë, duke atashuar dhe numrin e fshatrave për secilën. Në kolonën e fundit
parashtrohet edhe numri ekzakt i anketave për secilën bashki/komunë. Analiza
metodologjike në vazhdim do të shpjegojë fokusin ideor përgjatë fazës së anketimit, si
dhe procedimin faktik në ndarjen e anketave nga njësia në njësi.
DEVOLL (tabela 1)
Bashki/Komunë

Numri i Popullsisë

Numri i

Numri i Anketave

Fshatrave
Bilisht

10.180

-

47

Miras

10.697

14

48

Progër

6.152

8

47

Hoçisht

7.398

8

47

Qendër Bilisht

9.101

10

47

KORÇË (tabela 2)
Bashki/Komunë

Numri i Popullsisë

Numri i

Numri i

Fshatrave

Anketave

Drenovë

5581

9

51

Korçë

51152

-

74

Bulgarec

9022

13

54

Lekas

392

12

53

Mollaj

3438

5

48

Vithkuq

1519

13

54

Voskop

3832

7

50

Voskopojë

1058

5

48
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ELBASAN (tabela 3)
Bashki/Komunë

ii.

Numri i Popullsisë

Numri i

Numri i

Fshatrave

Anketave

Elbasan

79,703

-

109

Bradashesh

10,700

17

54

Funarë

2,122

9

50

Gjergjan

5,126

7

69

Gjinar

3,478

11

71

Gracen

2,192

9

50

Labinot-Fushë

7,058

6

68

Labinot-Mal

5,291

10

71

Papër

6,348

13

52

Shirgjan

7,307

7

49

Shushicë

8,731

9

50

Tregan

3,036

12

52

Zavalinë

1,622

6

48

Tre Qasje

Fokusi i analizës metodologjike qëndron tek shpërndarja e qënësishme dhe e
barazvlefshme e anketave dhe procesit të anketimit në tërësi. Objektivi i gjithë fushatës së
anketimeve është përfaqësimi sa më i mirë dhe gjithëpërfshirës i zërit të banorëve në
secilën bashki, në secilën njësi administrative dhe në secilin fshat. Për ta bërë këtë, ka tre
qasje të mundshme, të cilat do të analizohen nëpërmjet premisës së përjashtimit të
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integruar: qasja homogjene, qasja proporcionale e thjeshtë dhe qasja mikse me koefiçient.
Më tutje do të parashtrohet secila qasje, bashkë me arsyet për dhe kundër tyre.
A. Qasja Homogjene: Sipas kësaj qasje, bashkia ka një numër specifik dhe të
paradhënë anketash. Këto anketa shpërndahen në mënyrë të barabartë për secilën
njësi administrative. Pasi kësaj shpërndarje homogjene, bëhet edhe një nën-ndarje
e barabartë brenda secilës njësi në bazë të numrit të fshatrave. Megjithatë
mendojmë se kjo qasje për rastin konkret është inefiçiente dhe keqpërfaqësuese,
duke sjellë edhe mospërfaqësimin korrekt të banorëve në secilën zonë banuese. Së
pari, nuk mund të kemi të njëjtin përfaqësim në një bashki me 51.152 banorë si
Korça, dhe në një komunë me 9022 banorë si Bulgareci. Nëse do të vendosnim
një bazë fikse dhe homogjene prej 20 anketash për secilën njësi bashkiake (160
anketa gjithsej për gjithë Bashkinë Korçë), do të ishim në gjendje të përfaqësonim
vetëm 0.04% të banorëve për njësinë Korçë dhe 0.22% për njësinë Bulgarec.
Përpos faktit se përfaqësimi do të ishte gati i papërfillshëm për të krijuar trend, ai
do të ishte edhe i paqëndrueshëm, duke bërë që anketimi të drejtonte energjitë dhe
burimet njerëzore në mënyra të ndryshme për secilën zonë. Marzhi i gabimit do të
ishte kolosal.
B. Qasja Proporcionale e Thjeshtë: Sipas kësaj qasje, shpërndarja e anketave do të
bëhej sipas përqëndrimit ekzakt të numrit të banorëve për secilën njësi në raport
me totalin e banorëve të gjithë bashkisë. Kësisoj, meqënëse rreth 67% e banorëve
të gjithë Bashkisë Korçë jetojnë në njësinë administrative Korçë, edhe cilido
numër anketash do të përqëndrohej në këtë njësi administrative në masën 67%.
Në këto kushte do të krijohej së pari një problem logjistik: do të duhej një numër
total tejet i madh anketash për të përfaqësuar një njësi me 392 banorë si Lekasi.
Do të nevojiteshin, për shembull, 130 anketa të shpërndara në qytetin e Korçës
për çdo një anketë të shpërndarë në njësinë Lekas. Problemi tjetër i ndërlidhur me
këtë keqpërfaqësim që buron prej qasjes proporcionale të thjeshtë është edhe
keqpërfaqësimi

brenda

njësive

administrative,

pra

në

fshatra.

Njësia

administrative Lekas përbëhet nga 12 fshatra. Minimumi jopërfaqësues prej 1
ankete për fshat do të kërkonte rreth 1566 anketa vetëm në qytetin e Korçës, pa
logaritur njësitë e tjera administrative. Kjo do të krijonte sërisht një pabarazi
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përfaqësimi: në disa njësi administrative marzhi i gabimit do të ishte shumë i ulët,
dhe në të tjera shumë i lartë. Kësisoj edhe kjo përqasje metodologjike është e
papërdorshme për rastin në fjalë.
C. Qasja Mikse me Koefiçient: Kjo është qasja që kemi përdorur për të arritur një
përfaqësim sa më të mirë të të gjitha zonave. Sipas qasjes mikse me koefiçient,
kemi një përqasje përfaqësuese për komunat, dhe një përqasje përfaqësuese për
qytetin.

Përqasja mikse për komunat:
Hapi i parë është vendosja e një numri fiks prej 45 anketash (A) për secilën njësi
administrative (konstantja). Hapi i dytë është shpërndarja e anketave bonus për
secilën njësi administrative. Kjo shpërndarje e anketave (Bn) bonus bëhet në bazë
të numrit të fshatrave (fn) për secilën njësi administrative. Numri i fshatrave për
secilën njësi shumëzohet me koefiçientin (k%) i cili është përqindja e banorëve të
cilët jetojnë në qytet. Kësisoj, për shembull, meqënëse 67% e banorëve të
Bashkisë Korçë jetojnë në qytet, k% është i barabartë me 0.67, ndërsa në rastin e
Bashkisë Bilisht, ku 23% e banorëve jetojnë në qytet, k% = 0.23. Numri total i
anketave në legjendë do të shënohet me (Tk).
(1) Tk = A+Bn
(2) Bn = fn*k%
(3) Tk = A+n*K%
Kjo përqasje mikse për komunat bëhet për të rritur numrin e anketave në mënyrë
interaktive dhe dinamike, duke kompensuar për hendekun demografik mes
komunave dhe bashkisë, njëkohshëm me heterogjenizimin e komunave mes tyre
në raport me fshatrat përbërës.

Përqasja mikse për qytetin:
Për të logaritur bonuset (mbi numrin standard A prej 45 anketash) për njësinë
administrative kryesore për secilën bashki (Tb), mbledhim numrin total të
fshatrave për gjithë bashkinë e madhe, dhe e shumëzojmë atë me koefiçientin k%.
(4) Tb = f*K%
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(5) f = f1 + f2 + f3 +…+ fn
Rezultatet e parashtruara tek tabela 1, tabela 2 dhe tabela 3 janë ilustruese të
rezultateve dhe aplikimit të formulave të përfaqësimit miks me koefiçient. Në
total kemi 432 anketa për Bashkinë Korçë, me një fokus të barabartë dhe me
marzh gabimi të minimizuar, 236 anketa për Bashkinë Devoll, si dhe 793 anketa
për Bashkinë Elbasan. Në total kemi 1.461 anketa për të treja këto zona.

Bashkia

Totali i Anketave për Bashki

Korçë

432

Devoll

236

Elbasan

793

iii. Krahasimi
Motivimi kryesor i kryerjes së anketimit përgjatë tremujorit të parë të vitit 2017 është
krahasimi me të dhënat e përftuara në vitin 2015. Përgjatë harkut kohor të një viti gjithë
problematikat e përftuara dhe niveli i tyre është prezantuar në konjukturat përkatëse,
qoftë në nivel banorësh, qoftë në nivel administrativ. Anketimi i vitit 2017 shërben për të
parë shkallën e përmirësimit ose agravimit të situatës në Bashkitë përkatëse, njësitë
administrative specifike, qytetet e kështu me rradhë. Statistikat e përftuara përgjatë dy
anketimeve të ndara në kohë janë lehtësisht të krahasueshme pasi ato përmbajnë të
njëjtën metodologji, të njëjtin pyetësor, të njëjtën mënyrë të nxjerrjes së të dhënave dhe të
njëjtat objektiva në analizimin e tyre.
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3. Bashkia Korçë
Sikundër treguar edhe përgjatë Raportit Studimor të vitit 2015, secila Bashki duhet të
ketë një analizë të veçantë të të dhënave të përftuara në qytet dhe atyre të përftuara në
njësitë e tjera administrative. Duke qënë se rrethanat, konteksti, shpërndarja demografike
dhe variabla të tjera të ngjashme ndryshojnë thellësisht nga qyteti në njësitë e tjera
administrative, krahasimi mes të dyja kategorive do të ishte irrelevant dhe inkoherent.
Bashkia Korçë përbëhet prej qytetit të Korçës dhe njësive të tjera administrative (7 të
tilla). Ndërsa mes qytetit dhe njësive të tjera administrative krahasimi do të ishte
inkoherent dhe i gabuar, njësitë administrative mund të krahasohen mes tyre për shkak të
përmbajtjes së ngjashme të variablave.

i. Qytet
Kategoria e parë e anketimit për qytetin e Korçës ka të bëjë me gjashtë shërbime, për të
cilat të anketuarit mund të shprehen “të kënaqur”, “neutralë”, “të pakënaqur” ose të
shprehin se nuk kanë informacion. Këto shërbime janë: cilësia e ujit të rubinetit, ndriçimi
gjatë natës, kanalizimet e ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i rrugëve të
dëmtuara dhe ndotja industriale.
Secili grafik do të përfshijë edhe krahasimin mes anketimit të parë të vitit 2015 dhe
anketimit të vitit 2017.
Rreth cilësisë së ujit të rubinetit (fig. 1) vërejmë një ulje prej 17% të të anketuarve të cilët
shprehen të kënaqur. Nëse në anketimin e 2015, 95% e të anketuarve në qytetin e Korçës
u shprehën të kënaqur, në 2017 vërehet një rënie prej 17% e këtij mendimi. Kësisoj kemi
një rritje prej 8.5% për kategoritë “neutral” dhe “i pakënaqur”, duke vërtetuar se ka një
rënie të lehtë të cilësisë së ujit të rubinetit.
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fig. 1
Sipas fig. 2, një fenomen i ngjashëm ndodh edhe me ndriçimin gjatë natës. Vërehet se në
anketimin e parë të vitit 2015 72.5% e të anketuarve janë shprehur të kënaqur, ndërsa
kemi një rënie të madhe prej 20.5% në vitin 2017. Megjithatë, rishpërndarja e 20.5% të të
anketuarve që nuk shprehen më të kënaqur kanalizohet më së shumti në kategorinë
“neutral” (me 18.5%). Kjo tregon se banorët e qytetin jo domosdoshmërisht shprehen të
pakënaqur me ndriçimin; përkundrazi, të shprehurit neutral tregon se cilësia e mirë e
ndriçimit gjatë natës është kthyer në një shërbim apriorik me të cilin banorët janë mësuar
ta kenë.

fig. 2
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Edhe tek kanalizimet e ujrave të zeza vërejmë një ulje prej 22% të satisfaksionit nga
anketimi i parë në anketimin e dytë. Rritja e kategorisë “i pakënaqur” me 10%, tregon se
kemi një ulje të cilësisë së kanalizimeve të ujrave të zeza në harkun kohor të dy viteve.

fig. 3
Menaxhimi i mbetjeve (fig. 4) ofron kategorinë ku kemi uljen më të madhe të kënaqësisë
nga anketimi i parë në anketimin e dytë. Kësisoj, kemi një zhvendosje nga 94% në 2015
në 50% përgjatë 2017. Kategoria me rritjen më të lartë është “neutral”, që tregon se kemi
një normalizim të situatës në lidhje me mbetjet.

fig. 4
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Fig. 5 tregon në lidhje me të dhënat krahasimore për rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara
në qytetin e Korçës. Këtu kemi një ulje të të kënaqurve nga anketimi i parë në anketimin
e dytë në masën 31%. Shumica e këtyre të dhënave janë zhvendosur drejt kategorisë
“neutral, ku shikojmë një rritje nga anketimi i parë në anketimin e dytë në masën 20%.
Kësisoj kjo do të thotë se një nga këto dy fenomene kanë ndodhur: në dy vjet mund të
mos ketë pasur nevojë për të rehabilituar rrugë të dëmtuara, ose ato janë mirëmbajtur në
mënyrë aq graduale dhe konstante sa nuk është ndier ndonjë ndryshim i madh cilësie.

fig. 5

Fig. 6 tregon të vetmin shërbim brenda kësaj kategorie i cili tregon një trend rritës nga
anketimi i parë i 2015 në anketimin e dytë të 2017. 41% e të anketuarve në vitin 2017
janë të kënaqur me menaxhimin e ndotjes industriale, ndërkohë që vëzhgohet një
përmirësim i lehtë prej 2% në këtë shërbim. Poashtu vëzhgohet se masa e të pakënaqurve
me menaxhimin e ndotjes industriale është ulur me 9% brenda dy vitesh, që do të thotë se
ka patur një përmirësim të ndjeshëm të shërbimit në fjalë.

Faqe 12

fig. 6

Kategoria e dytë e pyetjeve të cilat do të analizohen për qytetin e Korçës ka të bëjë me
ekzistencën ose jo të një sërë shërbimesh bazike. Përgjigjet kategorizohen në pohuese,
mohuese ose “nuk e di”. Të pyetur nëse ekziston në qytetin e Korçës një rrjet tubacioni
për ujin e pijshëm, vëzhgojmë se ka një përmirësim prej 11%. Dhe në fakt, në anketimin
e dytë 100% të të anketuarve mendojnë se ky rrjet ekziston.

fig. 7
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Edhe në lidhje me ekzistencën e shkollave dhe kopshteve funksionale vëzhgojmë një
trend rritës. Kësisoj, nëse në anketimin e parë të vitit 2015, 64% e qytetarëve të anketuar
mendonin se kopshtet dhe shkollat funksionale ekzistojnë, në vitin 2017 kjo shifër shkon
në 96%. Rritja prej 32% është më së shumti produkt i zhvendosjes së të anketuarve tek
përgjigjja “nuk e di” e cila ishte në masën 32% në vitin 2015 dhe në masën 2% në vitin
2017. Kjo tregon se në dy vjet ka patur një ndryshim të dukshëm në ndërtimin dhe
përmirësimin e shkollave dhe kopshteve në zonat e banuara brenda qytetit.

fig. 8

Fig. 9 ka të bëjë me ekzistencën e hapësirave të gjelbra dhe lulishteve për qytetin e
Korçës. Edhe këtu vëzhgojmë një trend rritës me 2% në harkun kohor të dy viteve; nga
75% që mendonin se ekzistojnë këto facilitete në vitin 2015, kemi një rritje në masën
77% në vitin 2017.
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fig. 9

Në fund, i vetmi shërbim që nuk i përgjigjet trendit të formuara prej tre shërbimeve
paraprake është ekzistenca e këndeve sportive. Këtu vërehet një ulje e lehtë në masën 2%
nëse krahasojmë hapësirën kohore të dy viteve, nga 50% gjatë 2015 në 48% përgjatë
2017.

fig. 10
Në tërësi për më së paku tre nga katër pyetje të lidhura me ekzistencën apo jo të
shërbimeve të caktuara, kemi një rritje të vogël por të dukshme në harkun kohor të dy
viteve. Ky trend është në kontrast direkt me kategorinë e parë të pyetjeve në lidhje me
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kënaqësinë ose pakënaqësinë e banorëve. Pse ekziston ky trend kontrastual mes dy
kategorive?
Së pari, pyetjet që kanë të bëjnë me ekzistencën a jo të një shërbimi ndërlidhen në
mënyrë direkte me perceptimin shqisor të këtyre shërbimeve. Pra nëse një shërbim nuk
ekzistonte më parë (për shembull një lulishte ose një kopësht) dhe krijohet përgjatë dy
viteve, perceptimi për ekzistencën e shërbimeve do të jetë rritës. Ndërkohë pyetjet në
kategorinë e parë të anketës kanë të bëjnë me kënaqësinë ose pakënaqësinë në raport me
shërbime ekzistuese; kjo kategori nuk ka të bëjë me krijimin e shërbimeve të reja, por me
vazhdimësinë e shërbimeve të vjetra.
Kësisoj përgjatë dy viteve në qytetin e Korçës ekziston perceptimi se ka patur zhvillime
të hapësirave të reja si dhe shërbime të cilat nuk kanë ekzistuar më parë. Ndërkohë
shërbimet ekzistuese nuk tregojnë për ndonjë përmirësim të dukshëm në cilësi.
Në kategorinë e tretë të pyetjeve analizojmë reagimin e Bashkisë në raste kur një prej
shërbimeve evidentohet si problematik. Tre shërbime do të merren për të vëzhguar
shpejtësinë e reagimit të bashkisë: skenarin kur një rrugë është e dëmtuar, skenarin kur
dëmtohet sistemi i kanalizimeve/tubacioneve si dhe skenarin kur hidhen mbeturina në
zona të banuara dhe lumenj.
Fig. 11 ilustron reagimin e Bashkisë kur një rrugë është dëmtuar në qytetin e Korçës.
Përgjatë anketimit të parë 7% e të anketuarve janë përgjigjur se në këto raste Bashkia
reagon shpejt, ndërkohë që dy vjet më vonë ka një përmirësim të lehtë (në anketimin e
2017, 9% e të anketuarve mendojnë se reagimi është i shpejtë). Ndërkohë rritja më e lartë
ka të bëjë me përgjigjen ngadalë, në masën 10% brenda dy viteve. Pra një pjesë e mirë
(9%) e të anketuarve që në vitin 2015 janë përgjigjur se rrugët e dëmtuara shtrohen me
shpejtësi mesatare, tashmë kanë përkeqësuar qëndrimin e tyre.
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fig. 11

Një trend i ngjashëm ilustrohet prej fig. 12, në lidhje me shpejtësinë e reagimit të
Bashkisë kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve dhe tubacioneve. Në vitin 2015, 39% e të
anketuarve mendonin se ky reagim ishte i shpejtë. Ndërkohë kjo përqindje është ulur në
vitin 2017 dukek shkuar në 23%, pra një ulje prej 16%. Poashtu vërejmë një rritje
drastike të atyre që mendojnë se reagimi i Bashkisë kur dëmtohet ky sistem është i
ngadaltë. Nga 7% që mendonin kështu në vitin 2015, në vitin 2017 kanë shkuar në kuotën
41%, pra një rritje pakënaqësie prej 34%.

fig. 12
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Fig. 13 ilustron shpejtësinë e reagimit kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe
lumenj. Kjo pyetje na tregon se nuk ka një trend të qënësishëm në lidhje me konstante
dhe variabla për shpejtësinë e reagimit, pasi këtu shikojmë të kundërtën direkte të dy
pyetjeve të para të kësaj kategorie. Kësisoj, në vitin 2017 shikojmë një rritje prej 19% të
reagimit të Bashkisë kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj, kombinuar me
një ulje prej 14% të numrit të të anketuarve që mendojnë se në këto raste reagohet
ngadalë.

fig. 13

Në vazhdim të anketuarit në qytetin e Korçës u pyetën në lidhje me komunikimin që
punonjësit dhe institucionet bashkiake kanë ndërtuar me ta. Në këtë dimension, tre pyetjet
e shtruara dhe të ilustruara prej fig. 14- 16 janë:
a. A takojnë përfaqësuesit e Bashkisë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe
informuar?
b. A ka zyrë informacioni rreth shërbimeve bashkiake?
c. A e dini ku të ankoheni dhe çfarë procedure të ndiqni?
Duke filluar nga rezultatet e anketimit për pyetjen e parë rreth komunikimit, vihet re se
përgjigjet përgjatë vitit 2015 dhe ato gjatë vitit 2017 janë pothuajse të njëjta, me
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ndryshime të lehta. Kësisoj 25% e të anketuarve në vitin 2017 mendojnë se përfaqësuesit
e Bashkisë e takojnë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe informuar. Vërehet një
rritje prej 2% në krahasim me vitin 2015. Duke qënë se pas anketimit të 2015 vijonin
Zgjedhje Vendore për Republikën e Shqipërisë, ndërsa pas anketimit të 2017 vijojnë
Zgjedhje për Kuvendin, mund të presim rezultate disi të ndryshme dhe më të
pakënaqshme për vitet jo-zgjedhore.

fig. 14
Fig. 15 tregon se 29% e të anketuarve në qytetin e Korçës mendojnë se ka një zyrë
informacioni rreth shërbimeve bashkiake. Kjo përbën një ulje prej 7% krahasuar me
anketimin e vitit 2015.
Në përfundim, fig. 16 tregon se në të dyja vitet e anketimit nuk kemi ndryshim në lidhje
me pyetjen “A e dini ku mund të ankoheni dhe çfarë procedure të ndiqni?”. Kësisoj, në të
dy anketimet 34% e qytetarëve janë përgjigjur me “po”.
Tek të treja pyetjet e lidhura me komunikimin bashkiak, vërejmë një trend të pandryshuar
në raportet diskursive bashki-qytetar pavarësisht diferencës 2-vjeçare mes anketimeve.
Kjo mund të shpjegohet prej ekzistencës së të njëjtës variabël: të dyja këto vite kanë qënë
vite zgjedhore. Në këtë mënyrë mund të pritet, me deduksion, që në vitet jo-elektorale të
ketë statistika lehtësisht më të ulta.
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fig. 15

fig. 16

Kategoria e fundit e pyetjeve në raport me qytetin e Korçës ka të bëjë me një sërë
shërbimesh dhe vlerësimin e tyre me notë, nga 1 në 10, ku 1 është nota më e ulët dhe 10
nota më e lartë. Shërbimet e përmendura janë:
Rikonstruksioni i shkollave, pastrimi i mbeturinave, shërbimi shëndetësor dhe cilësia e
ujit të pijshëm.
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Këto të dhëna u krahasuan me të dhënat e mbledhura përgjatë anketimit të parë të vitit
2015, si ilustruar prej fig. 17. Rikonstruksioni i shkollave tregon për një përmirësim të
ulët prej 0.5 note përgjatë dy viteve, ndërsa tre shërbimet e tjera paraqesin ulje. Pastrimi i
mbeturinave paraqet një ulje prej 0.5 note përgjatë dy viteve. Shërbimi shëndetësor
paraqet një ulje prej 2.5 notash, ndërsa cilësia e ujit të pijshëm paraqet një ulje prej 1.7
notash.
Ky trend rënës tregon se ndërsa kemi një gjenerim shërbimesh ose facilitetesh të reja,
vërehet një amortizim i lehtë i shërbimeve ekzistuese përgjatë harkut kohor të dy viteve.

fig. 17
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ii. Njësitë e tjera administrative

Njësitë e tjera administrative brenda Bashkisë Korçë janë: Njësia administrative
Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Vithkuq, Lekas, Voskopojë dhe Voskop. Këto shtatë njësi të
tjera administrative do të merren në shqyrtim në këtë seksion. Analiza e tyre do të bëhet
në dy optika:
a. si analizë krahasimore mes të shtatë njësive administrative, për të nxjerrë
problematikat specifike dhe rankimin e nevojave në secilën;
b. si analizë krahasimore e notës për secilin zë si vlerësuar në anketimin e parë, në
raport me anketimin e dytë;
Në seksionin e parë do të bëhet një rankim i vlerësimit në secilën njësi administrative për
këto shërbime:
-

Pastërtia e ujit të rubinetit;

-

Ndriçimi gjatë natës;

-

Kanalizimet e ujrave të zeza;

-

Menaxhimi i mbeturinave;

-

Shtrimi i rrugëve të dëmtuara;

-

Mirëmbajtja e kanaleve kulluese/vaditëse;

-

Ndotja industriale;

-

Shtrimi i rrugëve parcelore;

-

Pastrimi/rehabilitimi i shtratit të lumenjve.

Pasi të jetë dhënë vlerësimi krahasimor në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë
Korçë, do të bëhet një renditje vlerësimore e problematikave më imediate (dhe atyre më
pak imediate) për të gjithë njësitë, duke i grupuar ato si një entitet i vetëm. Në fund të
seksionit do të bëhen edhe krahasimet përkatëse me të dhënat analitike dhe statistike të
nxjerra për qytetin e Korçës.
Problemet që lindin në parashtrimin e kësaj analize janë disa. Së pari, qëndron dilemma
nëse vlerësimi për shërbimet e listuara më sipër duhet bërë me orientim tek njësitë
administrative, vetë variablat e shërbimeve apo krahasimi nga anketimi në anketim. Për të
shmangur këtë problem i cili do të krijonte një mori të dhënash të mbivendosura tek të
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njëjtët grafikë, është përdorur një formulë e cila do të përkthejë përqindjet për secilën
variabël në nota vlerësuese. Duke qënë se opsionet që të anketuarit mund të zgjidhnin
janë “i kënaqur”, “neutral”, “i pakënaqur” dhe “nuk e di”, është ndërtuar një legjendë e
cila lehtëson transformimin në notë.
Simboli

Përshkrimi

Vlerësimi në pikë

N

Nota përfundimtare

Tot.

k

Numri i të anketuarve që u

10

shprehën të kënaqur
n

Numri i të anketuarve që u

7

shprehën neutralë
p

Numri i të anketuarve që u

4

shprehën të pakënaqur
z

Numri i të anketuarve që u

1

shprehën me “nuk e di”
x

Numri total i të anketuarve

-

Formula e cila do të përdoret për të shndërruar të dhënat e përftuara prej anketimit në
vlerësim note nga 1-10 është e mëposhtmja:
N = [(k*10)+(n*7)+(p*4)+(z*1)]/x
Në këtë mënyrë do të arrihet në një vlerësim me notë nga 1 në 10 (ku 1 është nota më e
ulët dhe 10 nota më e lartë) për secilin shërbim, në mënyrë krahasimore sipas njësisë
administrative dhe datës së anketimit.
Fig. 18 ilustron në mënyrë krahasimore mes njësive administrative dhe mes viteve të
anketimit zhvendosjen e cilësisë së ujit të rubinetit. Vërehet se njësia administrative
Lekas është e vetmja që ka një rritje të qënësishme me 1.95 nota në harkun kohor të dy
viteve. Pjesa më e madhe e njësive administrative kanë ndryshime të pakonsiderueshme
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ose pafundësisht të vogla, si përshembull njësia administrative Bulgarec, Voskop dhe
Drenovë. Ndërsa në njësitë administrative Mollaj, Vithkuq dhe Voskopojë kemi një ulje
të konsiderueshme të cilësisë së ujit të rubinetit. Në tërësi duket se ky shërbim ka një
tendencë rënëse përgjatë harkut kohor të dy viteve.

fig. 18
Fig. 19 ilustron cilësinë e ndriçimit gjatë natës. Këtu vërejmë se shumica e njësive
administrative paraqesin një trend të pandryshuar përgjatë dy viteve të anketimit, me
diferencë të vetme Vithkuqin, ku vërehet një rritje më e konsiderueshme prej 1.87.

fig. 19
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Në lidhje me kanalizimet e ujrave të zeza, si ilustruar prej fig. 20, vërejmë se situata është
përmirësuar lehtë përgjatë dy viteve në Vithkuq, Voskop dhe Drenovë, ndërkohë që kemi
ulje në Bulgarec, Mollaj dhe Voskopojë. Ndërkohë gjendja në njësinë administrative
Lekas mbetet e njëjtë në notën 4 për të dyja anketimet.

fig. 20

Sikundër tregon fig. 21, menaxhimi i mbetjeve nuk tregon një trend të qartë ndërsa
krahasojmë rezultatet nga viti në vit. Kësisoj, kemi një rritje të mirë në Bulgarec, Voskop,
Vithkuq, Drenovë dhe Lekas, ndërkohë që ka ulje në Mollaj dhe Voskopojë.

fig. 21
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Në lidhje me rezultatet e përftuara për rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara, vërejmë një
rritje mesatare të cilësisë së reagimit në Mollaj dhe Vithkuq, ndërsa në Lekas dhe
Bulgarec kemi një përmirësim shumë të vogël prej 0.26 pikësh dhe 0.03 pikësh
përkatësisht. Edhe pse njësitë e tjera shfaqin një rënie të cilësisë përgjatë dy viteve, këto
rënie shfaqen të pakonsiderueshme. Vërehet një trend neutral; përgjatë dy viteve të
anketimit nuk kemi ndonjë ndryshim të qënësishëm të situatës së rehabilitimit të rrugëve
të dëmtuara.

fig. 22

Fig. 23 ilustron vlerësimet në lidhje me mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe vaditëse.
Pavarësisht se kjo lloj mirëmbajtje konsiderohet si e rëndësishme për ekonominë dhe të
ardhurat e banorëve në këto zona, nuk kemi një trend të caktuar përmirësimi ose
përkeqësimi. Për shembull, vërehet një rënie e lehtë e cilësisë së mirëmbajtjes së
kanaleve kulluese dhe vaditëse në njësinë administrative Bulgarec, ndërkohë që rënie të
theksuar gjejmë në Mollaj, Voskop, Voskopojë dhe Drenovë. Një rritje e lehtë vëzhgohet
në Vithkuq dhe në Lekas, pavarësisht se vlerësimi është përgjithësisht i dobët (nota e
përgjithshme 3 në Vithkuq dhe 1.65 në Lekas).
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fig. 23

Në lidhje me ndotjen industriale dhe menaxhimin e saj vërejmë se ekziston një trend i
përgjithshëm përmirësimi të situatës përgjatë harkut kohor 2015- 2017. Kështu, kemi një
rritje me 2.1 nota në Bulgarec, 3.25 në Vithkuq, 2.25 në Voskop, 2.04 në Drenovë dhe
1.95 në Lekas. Devijimet e vetme nga trendi gjenden në Mollaj, ku nga nota 10 në 2015
cilësia dhe vllerësimi është ulur në 8.67, si dhe në Voskopojë, ku nga 9.3 kemi zbritje në
7.17.

fig. 24
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Rehabilitimi i rrugëve parcelore dhe pastrimi i shtratit të lumenjve (fig 25- fig 26)
përbëjnë dy faktorë të rëndësishëm në determinimin e optimizmit ose pesimizmit të
banorëve të njësive administrative në lidhje me të ardhurat dhe bizneset e tyre bujqësore.
Megjithatë në lidhje me rehabilitimin e rrugëve parcelore nuk ekziston një trend i qartë.
Vëzhgohet një rritje e cilësisë së rehabilitimit të rrugëve parcelore në Bulgarec, Vithkuq
dhe Lekas, ndërsa në rastet e tjera (përveç Drenovës, ku situata mbetet e pandryshuar)
kemi një rënie në harkun kohor të dy viteve. Megjithatë duket se në tërësi vlerësimi gjatë
të dy anketimeve nuk shkon më lart se nota 5.5 në të gjitha njësitë administrative. Pra
vlerësohet se nuk është bërë një punë e mirë në lidhje me rehabilitimin e këtyre rrugëve.

fig. 25

Sikundër vëzhgohet nga fig. 26, pastrimi i shtratit të lumenjve formon një trend rënës.
Përveç rastit të Vithkuqit, ku kemi një rritje me 0.75 pikë dhe gjendjes së pandryshuar në
Lekas, gjithë njësitë e tjera administrative paraqesin rënie të dukshme. Një punë më e
mirë nevojitet të bëhet me pastrimin dhe rehabilitimin e shtratit të lumenjve.
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fig. 26

Pas nxjerrjes së të dhënave për secilën njësi administrative në lidhje me kategoritë e
mësipërme të pyetjeve, u evidentuan dy të dhëna shumë të rëndësishme, si të ilustruara
prej fig. 27- fig. 28:
Përkeqësimi më i madh dhe përmirësimi më i madh që ka ndodhur në bazë njësie
administrative në harkun kohor të dy viteve 2015- 2017.

fig. 27
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Përkeqësimi më i madh ka ndodhur në njësinë administrative Mollaj dhe ka të bëjë me
cilësinë e ujit të rubinetit. Kemi një zhvendosje drastike nga nota 9.67 sipas vlerësimit të
vitit 2015 në notën 5 përgjatë anketimit të vitit 2017. Diferenca drastike është 4.67 nota,
dhe imponon nevojën imediate që institucionet e linjës të ndërhyjnë në përmirësim.
Përmirësimi më i madh ka ndodhur në njësinë administrative Vithkuq dhe ka të bëjë me
menaxhimin e ndotjes industriale. Kemi një vlerësim 6.38 përgjatë vitit 2015 dhe
vlerësimin 9.63 në vitin 2017. Një diferencë pozitive prej 3.25 notash tregon për një
ndërhyrje sistematike dhe të ndjeshme. Kësisoj, nevojitet të studiohet përqasja e ndjekur
prej autoriteteve të linjës në njësinë administrative Vithkuq dhe aplikimi i saj në njësitë e
tjera administrative, për të përmirësuar situatën në lidhje me menaxhimin e ndotjes
industriale.

fig. 28
Duke mbledhur gjithë shërbimet e lartpërmendura është ndërtuar një vlerësim mesatar, i
cili ilustrohet prej fig. 29. Këtu është nxjerrë një mesatare e gjithë njësive administrative
për secilin shërbim, për të ilustruar trendet në lidhje me shërbimet në tërësi për të gjithë
zonën e anketuar.
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fig. 29
Kategoria e rradhës në lidhje me anketimin për njësitë e tjera administrative të Bashkisë
Korçë ka të bëjë me pesë shërbime, të cilat janë: këndet sportive, rrjeti i tubacioneve për
ujin e pijshëm, hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, shkollat e kopshtet funksionale, dhe urat
funksionale. Secila nga këto shërbime vlerësohet me notë nga 1 në 10, ku 1 është nota më
e ulët dhe 10 nota më e lartë. Më tutje krahasimet e shtrira në harkun kohor të dy viteve
2015- 2017 do të parashtrohen për secilën njësi administrative.
Fig. 30 ilustron të dhënat e përftuara për njësinë administrative Bulgarec në lidhje me
këto pesë shërbime.Vërehet se këndet sportive me standarde vlerësohen me një rritje të
lehtë nga viti 2015 në vitin 2017. Gjithsesi ato vlerësohen në tërësi me notën 5 dhe
kërkohet një përmirësim i qënësishëm në të ardhmen. Edhe gjithë shërbimet e tjera
vlerësohen me rritje në këtë njësi administrative, ku spikatin shkollat dhe kopshtet
funksionale dhe rrjeti i tubacioneve për ujin e pijshëm, përkatësisht me notën 9.5 dhe
9.25.
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fig. 30

Njësia administrative Mollaj, e ilustruar në fig. 31, tregon për një rritje progresive në
shërbimet: shkolla dhe kopshte funksionale (nota 9), ura funksionale (nota 10) dhe kënde
sportive (nota 7.67). Shërbimet të cilat kanë pësuar ulje dhe për pasojë krijojnë nevojën
për ndërhyrje janë: rrjeti i tubacioneve për ujin e pijshëm (nota 8.7 nga 10 që është
regjistruar në vitin 2015) dhe hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, të cilat vlerësohen me
notën 5.3.

fig. 31
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Njësia administrative Vithkuq, e ilustruar prej fig. 32, paraqet një ulje të lehtë për dy
shërbime dhe rritje të qëndrueshme për tre të tjera, sipas krahasimit në harkun kohor 2vjeçar të anketimit. Kështu, hapësirat e gjelbra dhe lulishtet kanë një rënie të lehtë prej
0.6 pikësh, ndërsa këndet sportive kanë një rënie prej 0.25 pikësh. Këto dy shërbime
paraqesin nevojë imediate për të vepruar, duke vërejtur mungesën e atraksionit rekreativ
për të rinjtë.

fig. 32

Njësia administrative Voskop tregon një trend lehtësisht rënës ose lehtësisht ngjitës për
katër nga pesë shërbime. Kësisoj, shkollat dhe kopshtet funksionale paraqesin një rënie të
lehtë prej 1 note. Rrjeti i tubacioneve për ujin e pijshëm paraqet një rënie të lehtë prej
0.15 pikësh. Hapësirat e gjelbra dhe lulishtet paraqesin një rritje të lehtë prej 0.3 pikësh,
njësoj si këndet sportive. Urat funksionale kanë rritjen më të qënësishme prej 3.4 notash,
duke përbërë një shembull për t’u ndjekur prej institucioneve të linjës në njësitë e tjera
administrative.
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fig. 33
Sikundër duket nga fig. 34, njësia administrative Voskopojë paraqet një trend rënës në
lidhje me rrjetin e tubacioneve për ujin e pijshëm. Këtu shikojmë një rënie prej 2.7
notash. Ndërkohë vërejmë se përgjatë harkut kohor të dy viteve kemi një trend të njëjtë,
me vlerësimin shumë të ulët 4, për këndet sportive. Nevojitet një punë imediate në lidhje
me këtë. Gati i njëjti trend, por me një rritje të lehtë prej 0.37 pikësh, vërehet dhe në
lidhje me hapësirat e gjelbra dhe lulishtet. Ndërkohë kemi një rritje të konsiderueshme
tek vlerësimi për urat funksionale, si dhe shkollat e kopshtet.

fig. 34
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Tek njësia administrative Drenovë vërejmë një ndryshim të lehtë, rritës ore rënës, për të
gjitha kategoritë e anketuara. Kësisoj kemi një ulje të lehtë tek hapësirat e gjelbra dhe
lulishtet, si dhe tek këndet sportive, të cilat në tërësi përmbajnë vlera të dobta në secilën
prej njësive administrative. Kemi një rritje të lehtë prej 0.8 pikësh tek urat funksionale,
dhe rritje të vogla tek rrjeti i tubacioneve si dhe shkollat e kopshtet.

fig. 35

Ndërkohë fig. 36 ilustron gjendjen për njësinë administrative Lekas. Këtu vëzhgojmë një
rënie të lehtë prej 0.5 pikësh për këndet sportrive, ndërkohë që gjendja e hapësirave të
gjelbra dhe lulishteve mbetet në vlerësimin e ulët 4 përgjatë dy viteve të anketimit. Tre
shërbimet e tjera kanë rritje në nivele të kënaqshme. Shkollat dhe kopshtet janë
përmirësuar, duke u rritur në 6.48 ose me vlerën 2.58 në harkun kohor të dy viteve. Urat
funksionale janë rritur në nivelet 6.3, ose 2.3 pikë rritje, ndërsa rrjeti i tubacioneve për
ujin e pijshëm ka një rritje të konsiderueshme prej 3.6 notash.
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fig. 36

Kategoria e rradhës ka të bëjë me krahasimin në harkun kohor të dy viteve për
shpejtësinë e reagimit në secilën njësi administrative kur një shërbim ka nevojë për
ndërhyrje dhe përmirësim. Shërbimet e kategorizuara që janë marrë për analizë shfaqen si
më poshtë: shpejtësia e reagimit kur një rrugë është dëmtuar, kur sistemi i kanalizimeve
dhe tubacioneve është dëmtuar, kur një urë është dëmtuar dhe kur mbeturina janë hedhur
në zona të banuara dhe lumenj. Efiçienca është matur në përqindje, ku 0% tregon
shpejtësinë më minimale të reagimit dhe 100% shpreh shpejtësinë më të madhe të
reagimit.
Fig. 37 tregon për shpejtësitë e reagimit për katër shërbimet në njësinë administrative
Bulgarec. Në këtë njësi administrative kemi një reagim të ulët në masën 45%, në vitin
2017, në lidhje me rrugët e dëmtuara. Vëzhgojmë një rritje minimale prej 1% krahasuar
me vitin 2015. Një përmirësim të vogël prej 1% vëzhgojmë edhe në lidhje me rastet kur
dëmtohet sistemi i kanalizimeve e tubacioneve, si dhe në rastin kur dëmtohet një urë.
Përmirësimi i vetëm konsistent në masën 27% ndodh për rastet kur hidhen mbeturina në
zona të banuara dhe lumenj.
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fig. 37

Një trend të ngjashëm shikojmë edhe për shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative
Mollaj. Këtu shpejtësia e reagimit kur një rrugë është dëmtuar ka një përmirësim prej 8%
në harkun kohor të dy viteve, por mbetet në masën mesatare 53%. Një rritje e vogël
ekziston edhe për reagimin kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve dhe tubacioneve,
ndërkohë që duhet bërë më shumë punë për rastet kur dëmtohet një urë. Reagimi i cili
cilësohet si më i miri është reagimi kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj,
në masën 73%.

fig. 38
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Fig. 39 ilustron shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Vithkuq. Këtu kemi një
mesatare të ulët të gjithë shërbimeve. Vëzhgohet se për dëmtimin e sistemit të
kanalizimeve dhe për dëmtimin e urave kemi një vlerësim të pandryshuar dhe të ulët
(përkatësisht në masën 40% dhe 45%) përgjatë dy viteve. Ndërkohë shërbimi më i
vlerësuar dhe me rritjen më të madhe prej 15% është edhe këtu reagimi i Bashkisë kur
hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj.

fig. 39

Fig. 40 ilustron shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Voskop. Këtu vëzhgojmë
se paraqitet një trend i ngjashëm me njësitë administrative të analizuara më sipër. Kemi
një mesatare të ulët, shpesh rreth 55% për tre nga katër reagimet. Kësisoj kemi një ulje të
shpejtësisë së reagimit për rastet kur një rrugë është dëmtuar, një urë është dëmtuar ose
sistemi i kanalizimeve është dëmtuar. Duhet më shumë kujdes dhe një ndërhyrje
sistematike për të përmirësuar këto shërbime. Ndërkohë si në rastet paraardhëse vërejmë
një rritje të konsiderueshme prej 21% për masën e reagimit kur hidhen mbeturina në zona
të banuara dhe lumenj.
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fig. 40

Njësia administrative Voskopojë, si ilustruar prej fig. 41, paraqet një trend të ngjashëm.
Këtu kemi një ulje prej 10% në masën e reagimit kur një rrugë është dëmtuar, ndërkohë
që ka një rritje përkatësisht prej 10% dhe 2% për rastet kur dëmtohet sistemi i
kanalizimeve dhe urat. Nevojitet një punë sistematike për të rritur në mënyrë të
konsiderueshme reagimin në këto raste. Një rritje e konsiderueshme prej 20% në harkun
kohor 2015- 2017 ekziston për rastet kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe
lumenj.

fig. 41
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Shpejtësia e reagimit në njësinë administrative Drenovë, si ilustruar prej fig. 42, paraqet
ekzaktësisht të njëjtin trend si tek njësitë administrative të lartpërmendura. Në fillim
shikojmë një ulje në masën 8%, nga 49% në 41% në harkun kohor të dy viteve për
reagimin e Bashkisë kur një rrugë është e dëmtuar. Një rritje e konsiderueshme ka
ndodhur në rregullimin e sistemit të kanalizimeve dhe tubacioneve, në masën 14%, ose
nga 36% në 50%. Kjo tregon se në harkun kohor të dy viteve ka patur ndërhyrje pozitive
në rregullimin e këtij sistemi. 8% është përmirësimi dy-vjeçar për rastet kur dëmtohet një
urë, ndërsa edhe këtu vihet re se pastrimi i mbeturinave në zona të banuara dhe lumenj
është në masën e kënaqshme 73%.

fig. 42

Në fund, shpejtësia e reagimit për njësinë administrative Lekas paraqitet në fig. 43. Këtu
reagimi është shumë i ulët në të gjithë kategoritë, ndërkohë duket e nuk ka patur
ndërhyrje në harkun kohor të dy viteve të anketimit. Kësisoj, shpejtësia e reagimit kur një
rrugë është dëmtuar mbetet në masën 40%, ashtu si edhe reagimi kur dëmtohet sistemi i
kanalizimeve dhe tubacioneve. Ndërkohë vihet re një rritje shumë e vogël prej 2%, nga
40% në 42%, për rastet kur dëmtohet një urë. Në fund, vërehet zhvendosja pozitive prej
6% për rastet kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj.
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fig. 43
Duke parë gjithë njësitë administrative dhe shpejtësinë e reagimit për shërbime të
ndryshme në harkun kohor të dy viteve, vërehet një trend i qartë: më shumë punë duhet
bërë kur një rrugë konstatohet si e dëmtuar, ose kur sistemi i kanalizimeve dhe
tubacioneve është amortizuar. Poashtu një punë më e mirë duhet bërë për rastet kur
dëmtohet një urë. Megjithatë vëzhgohet një përmirësim i dukshëm i pastrimit nga
mbeturinat për të gjithë njësitë administrative të Bashkisë Korçë.
Fig. 44- 46 ilustrojnë komunikimin që banorët e secilës njësi administrative kanë me
Bashkinë, funksionarët dhe institucionet në harkun kohor të dy viteve. Të pyetur nëse
përfaqësuesit e Bashkisë takojnë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe informuar,
17% e të ankuarve u përgjigjën pozitivisht për Bulgarecin në vitin 2017. Poashtu 6% u
përgjigjën pozitivisht në Mollaj dhe 12.5% në Vithkuq. Rënia më drastike ekziston në
njësinë administrative Voskopojë, ku në 2015 61% e të anketuarve deklaruan se
përfaqësuesit e Bashkisë i kishin takuar rregullisht, ndërsa në 2017 asnjë prej tyre nuk
mendon kështu. Përgjithësisht vërehet një trend rënës të komunikimit, përveç një rritje të
lehtë prej 8.5% në Vithkuq. Meqënëse 2017 është vit zgjedhor, këto statistika janë të
disfavorshme.
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fig. 44

Një rritje e lehtë ose rënie vëzhgohet edhe në lidhje me përgjigjet ndaj pyetjes: A ka një
zyrë ankesash apo informacioni rreth shërbimeve bashkiake? Kësisoj një rritje prej 17%
vëzhgojmë ,ë Bulgarec, ndërsa një përmirësim i kënaqshëm në masën 72% vërehet në
Mollaj. Vosksopi poashtu ka një rritje të lehtë prej 15%, ndërsa Voskopoja mbetet
përgjatë dy viteve në shifrat e kënaqshme 67%. Njësitë e tjera administrative kanë rënie
të informacionit rreth këtyre zyrave. Me interes vëzhgohet një rënie drastike në njësinë
administrative Lekas, me 43%.

fig. 45
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Pyetja e tretë e shtruar në lidhje me komunikimin ka të bëjë me dijeninë e banorëve në
lidhje me adresimin e ankesave dhe procedurave ankimore (fig. 46). Edhe këtu vërejmë
një trend përgjithësisht rënës ose konstant, në masa të pakënaqshme, përveç njësisë
administrative Lekas, ku kemi në harkun kohor të dy viteve një rritje prej 43% të atyre që
i njohin këto procedura.

fig. 46

Kategoria e fundit e anketimit ka të bëjë me vlerësimin e shtatë kategorive të shërbimeve
ekzistues në secilën nga njësitë administrative. Ky vlerësim është i shprehur me notë nga
1 në 10, ku 1 është nota më e ulët dhe 10 nota më e lartë. Si në gjithë kategoritë e
shërbimeve të lartpërmendura, edhe këtu theksi do të vendoset mbi krahasimin mes
vlerësimeve të marra përgjatë anketimit të 2015 dhe atyre të 2017.
Fig. 47 ilustron vlerësimin për rikonstruksionin e shkollave për secilën njësi
administrative në harkun kohor të dy viteve. Njësia administrative Bulgarec ka një rritje
prej 1.2 notash përgjatë kësaj kohe, duke dhënë në 2017 vlerësimin në masën 6.5.
Njëkohësisht, një rritje e lehtë gjendet edhe në njësinë administrative Mollaj, Vithkuq,
Voskop dhe Drenovë. Ndërkohë vërejmë një ulje të lehtë në Voskopojë, në masën 0.5.
Vlerësimi me notën 2.8 në vitin 2017 tregon se nevojitet jashtëzakonisht shumë punë prej
Bashkisë për të përmirësuar shkollat në këtë njësi administrative. Rënien më të madhe e
ka njësia administrative Lekas, ku nga vlerësimi i kënaqshëm 7.8 në vitin 2015 kalohet në
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një vlerësim 5.1 në vitin 2017. Nevojitet një vlerësim imediat i situatës në këtë njësi
administrative.

fig. 47
Pastrimi i mbeturinave është një tjetër shërbim aktiv i cili është marrë në shqyrtim,
sikundër ilustrohet prej fig. 48. Këtu kemi një mesatare të kënaqshme të vlerësimit, për
vitin 2017, duke përjashtuar nga ky trend vetëm njësinë administrative Vithkuq (nota 4.7)
dhe njësinë administrative Lekas (2.3). Në këto dy njësi administrative nevojitet një punë
shumë më serioze në pastrimin e mbeturinave.

fig. 48
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Fig. 49 ilustron gjendjen e depove të ujit në mënyrë krahasimore për secilën njësi
administrative. Vlerësimi më i lartë për vitin 2017 vjen për njësinë administrative
Bulgarec, në masën 6.2 për vitin 2017. Pesë njësi të tjera administrative kanë një vlerësim
mesatar, duke bërë që të nevojitet një punë lehtësisht më sistematike në këtë drejtim.
Vlerësimi më i ulët vjen për njësinë administrative Lekas, ku banorët kanë vlerësuar me
notën 2 gjendjen e depove të ujit, me një rritje të lehtë prej 0.3 pikësh. Këtu nevojitet një
punë më sistematike dhe serioze në lidhje me këtë shërbim kaq bazik dhe të rëndësishëm.

fig. 49

Fig. 50 ilustron një nga zërat më të rëndësishëm në anketim: shërbimin shëndetësor. Për
këtë kategori kemi përgjithësisht një mesatare të lartë vlerësimi për të dyja vitet e
anketimit, me rënie ose rritje të lehta. Për vitin 2017 shërbimi shëndetësor vlerësohet me
notën e kënaqshme 7.2 në Bulgarec, 8 në Mollaj, 7 në Vithkuq, 8.3 në Voskop, 6.3 në
Drenovë dhe 7 në Lekas. Një punë më e mirë nevojitet të bëhet në njësinë administrative
Voskopojë, një zonë shumë turistike ku banorët vlerësojnë me notën 5.4.
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fig. 50

Procesi i regjistrimit të tokave, sikundër ilustrohet prej fig. 51, ka qënë kahera një
problem i madh jo vetëm për njësitë administrative, por edhe për gjithë Shqipërinë. Në
fakt, me përjashtimin e njësisë administrative Voskopojë dhe Lekas ku kemi rënie të këtij
shërbimi me përkatësisht 1.6 dhe 0.6 pikë, gjithë njësitë e tjera kanë rritje progresive dhe
të kënaqshme në harkun kohor të dy viteve të anketimit.

fig. 51
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Fig. 52 ilustron cilësinë e ujit të pijshëm, vërejmë se pesë njësi administrative kanë rënie
të lehta të këtij shërbimi, i cili përgjithësisht ngelet i kënaqshëm dhe i qëndrueshëm, në
harkun e vlerësimit nga 5.9 në 7. Ndryshimi i vetëm i konsiderueshëm ka ndodhur në
njësinë administrative Lekas, ku kemi një rritje të vlerësimit me 2.1 pikë.

fig. 52

Përmirësimi i rrugëve në lagje apo fshat, ilustruar nga fig. 53, paraqet një trend rritës në
të gjitha njësitë administrative. Vlera më e kënaqshme vjen në njësinë administrative
Drenovë, ku vlerësimi në vitin 2017 është në masën 6.2. Njësia administrative Bulgarec
regjistron një rritje prej 1.7 pikësh, ndërsa në mollaj kemi një rritje me 2.5 pikë. Në
Vithkuq kemi një rritje minimale me 0.5 pikë, ndërsa në Voskop 1.7 pikë. Voskopoja dhe
Lekasi mbeten në vlerësimin më të ulët mesatar për vitin 2017, përkatësisht në kuotat 2.5
dhe 1.4 pikë. Nevojitet një punë themelore dhe e qënësishme për të rregulluar rrugët në
këto njësi administrative.
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fig. 53
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4. Bashkia Devoll
Edhe për Bashkinë Devoll janë përdorur të njëjtët instrumenta metodologjikë si për të
analizuar Bashkinë Korçë. Në fillim kemi një ndarje dhe kategorizim mes të dhënave të
përftuara për qytetin, dhe të dhënave të përftuara për njësitë e tjera administrative të
grupuara. Analiza është krahasimore dhe analizon harkun kohor mes anketimit të vitit
2015 dhe 2017. Përfshi qytetin e Bilishtit kemi pesë njësi administrative. Katër njësitë
administrative që do të grupohen bashkëk në mënyrë krahasimore janë: Miras, Hoçisht,
Qendër Bilisht dhe Progër.

i. Qytet
Analiza nis me të dhënat e përftuara prej anketimit në qytetin e Bilishtit. Në kategorinë e
parë të anketimit përfshihen 6 shërbime të cilat janë: cilësia e ujit të rubinetit, ndriçimi
gjatë natës, kanalizimet e ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i rrugëve të
dëmtuara dhe ndotja industriale.
Rreth cilësisë së ujit të pijshëm 82% e të anketuarve në qytetin e Bilishtit janë të kënaqur.
Kjo tendencë është zbritëse në masën 18%, duke qënë se në vitin 2015 vlerësimi ishte në
masën maksimale 100%. Nevojitet një përkujdesje për të rikthyer cilësinë e ujit të
rubinetit në vlerat më të kënaqshme të mundshme.

fig. 54
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Fig. 55 ilustron ndriçimin gjatë natës. Në vitin 2015 ky shërbim vlerësohej në masën e
kënaqshme 76%, ndërkohë që në vitin 2017 kemi një rritje prej 18%, duke kapur kuotat
94%. Një punë shumë e mirë është bërë për këtë shërbim në qytetin e Bilishtit.

fig. 55
Fig. 56 ilustron stadin dhe kënaqshmërinë në lidhje me menaxhimin e kanalizimeve të
ujrave të zeza. Këtu kemi një rritje dhe përmirësim drastik prej 41%, nëse krahasojmë
vitin 2015 me vitin 2017. Në 2017 një masë mjaft e kënaqshme e banorëve të Bilishtit
prej 88% janë të kënaqur nga ky shërbim.

fig. 56
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Menaxhimi i mbetjeve është një shërbim i cili ka pësuar ulje të standardit përgjatë dy
viteve të anketimit. Kësisoj, nëse në vitin 2015 plot 70% e të anketuarve ishin të kënaqur
me menaxhimin e mbetjeve, në vitin 2017 kemi një rënie me 29%. Vetëm 41% e të
anketuarve janë të kënaqur me këtë shërbim, ndërkohë që kemi një rritje të
konsiderueshme prej 29% të atyre që kanë trend neutral.

fig. 57
Fig. 58 ilustron se në harkun kohor dy-vjeçar kemi një rritje masive të numrit të të
kënaqurve në lidhje me rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara. Kështu, kemi një rritje nga
0% në 59%, duke parë një rënie po aq të madhe të të pakënaqurve.

fig. 58
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Në fund, fig. 59 ilustron faktin që ka një rënie prej 18% të atyre që mendojnë se janë të
kënaqur në lidhje me menaxhimin e ndotjes industriale në qytetin e Bilishtit. Gjithë kjo
masë njerëzish janë zhvendosur në kategorinë “i pakënaqur”. Pra nevojitet që të bëhet një
analizë e thellë infrastrukturore dhe përmirësimi i menaxhimit të ndotjes industriale në
këtë qytet.

fig. 59
Kategoria e parë e gjashtë shërbimeve, ku përfshihen cilësia e ujit të rubinetit, ndriçimi
gjatë natës, kanalizimet e ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i rrugëve të
dëmtuara dhe ndotja industriale paraqesin një trend përgjithësisht pozitiv. Megjithatë
nevojitet një punë më e mirë posaçërisht për menaxhimin e mbetjeve në qytetin e
Bilishtit, meqënëse kemi një rënie drastike të masës së banorëve të kënaqur me këtë
shërbim.
Kategoria e dytë e pyetjeve në lidhje me qytetin e Bilishtit ka të bëjë jo thjesht me
mbarëvajtjen por edhe me ekzistencën e një sërë shërbimesh të tjera, ku përfshihen:
Ekzistenca e një rrjeti tubacionesh për ujin e pijshëm; ekzistenca e shkollave dhe
kopshteve funksionale; ekzistenca e hapësirave të gjelbra dhe lulishteve; ekzistenca e
këndeve sportive.
Sikundër edhe për Bashkinë e Korçës, edhe këtu kategorizimi i vlerësimit do të matet me
përqindje dhe do të përfshijë alternativat “po”, “jo” dhe “nuk e di”.
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Fig. 60 ilustron ekzistencën e një rrjeti tubacionesh për ujin e pijshëm. Duke parë që në
kategorinë e parë të pyetjeve shumica e të anketuarve ishin të kënaqur me cilësinë e ujit
të pijshëm, nuk vjen çudi që në të dyja vitet e anketimit 100% e tyre deklarojnë se
ekziston një rrjet tubacionesh për ujin e pijshëm.

fig. 60
Poashtu, sikundër ilustrohet prej fig. 61, kemi një rritje drastike të kopshteve dhe
shkollave funksionale përgjatë dy viteve të anketimit. Kësisoj, 100% e të anketuarve në
vitin 2017 besojnë se në qytetin e Bilishtit ekzistojnë shkolla dhe kopshte funksionale,
përkundër 47% që e besonin këtë në vitin 2015.

fig. 61
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Fig. 62 ilustron ekzistencën e hapësirave të gjelbra dhe lulishteve në qytetin e Bilishtit.
Shikojmë një ulje prej 24% të atyre që mendojnë se në këtë qytet, ose në lagjen e tyre,
ekzistojnë këto hapësira. Nevojitet një punë më e madhe dhe e mirëmenduar
infrastrukturore për të rritur numrin e parqeve me standarde.

fig. 62
E pandryshuar dhe e pakënaqshme mbetet gjendja e këndeve sportive në këtë qytet. Në të
dy anketimet, vetëm 24% e banorëve mendojnë se në lagjen e tyre ka kënde sportive.
Kësisoj, nevojitet më shumë investim bashkiak në parqe, kënde sportive dhe rekreacion.

fig. 63
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Kategoria e tretë e pyetjeve ka të bëjë me reagimin e Bashkisë në raste të prishjes ose
mosfunksionimit të një shërbimi. Shërbimet e matura janë: rrugët e dëmtuara, sistemi i
kanalizimeve e tubacioneve si dhe mbeturinat në zona të banuara e lumenj. Këto tre
shërbime do të maten në përqindje kënaqshmërie, sipas opsioneve: reagim “shpejt”,
“mesatarisht”, “ngadalë” dhe “nuk e di”.
Kemi një rritje të madhe prej 65% të atyre që mendojnë se rrugët e dëmtuara rregullohen
shpejt nga Bashkia. Duket se në tërësi në qytetin e Bilishtit ka patur një sistemim shumë
të mirë dhe efiçient të rrjetit rrugor. Në thelb, 71% e të anketuarve deklarojnë në vitin
2017 se në këto raste Bashkia reagon shpejt. Duket qartë një zhvendosje dhe minimizim
proporcional i kategorisë “ngadalë”.

fig. 64

Fig. 65 ilustron shpejtësinë e reagimit të Bashkisë kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve
dhe tubacioneve. Edhe në këtë kategori kemi një rritje të madhe të numrit të të anketuarve
që mendojnë se kemi një përmirësim dhe përshpejtim të këtij reagimi. Kështu, nëse në
2015 24% e të anketuarve mendonin se Bashkia reagonte shpejt kur dëmtohej sistemi i
kanalizimeve dhe tubacioneve, në 2017 ky numër shkon në kuotat 71%, ose një rritje e
konsiderueshme prej 47%.
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fig. 65

Reagimi i Bashkisë kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj ilustrohet në fig.
66. Edhe për këtë shërbim kemi një rritje të shpejtësisë në harkun kohor të 2 viteve, duke
bërë që nga 35% numri i të kënaqurve për këtë reagim të shkojë në 65%.

fig. 66
Dallohet një trend i qartë në lidhje me shpejtësinë e reagimit të Bashkisë kur një shërbim
është amortizuar, prishur ose ka pësuar avari. Në të gjitha rastet vërehet se në harkun
kohor të 2 viteve ka një rritje të konsiderueshme të shpejtësisë së Bashkisë për të
përmirësuar kushtet e shërbimeve.
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Fig. 67- 69 ilustrojnë trendin në lidhje me komunikimin mes banorëve të qytetit të
Bilishtit dhe Bashkisë. Fig. 67 ilustron përgjigjen ndaj pyetjes: “A takojnë përfaqësuesit e
Bashkisë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe informuar?”
Vërejmë një rritje të numrit të atyre që përgjigjen me “po” në harkun kohor 2015- 2017.
Kësisoj nëse në vitin 2015 vetëm 35% përgjigjeshin kështu, në vitin 2017 kjo shifër
shkon në 71%.

fig. 67

Fig. 68 ilustron përgjigjet ndaj pyetjes: “A ka një zyrë ankesash/ informacioni rreth
shërbimeve bashkiake?”
Edhe këtu vërejmë një rritje të mirë dhe të shëndetshme të atyre që mendojnë se këto zyra
ekzistojnë. Kësisoj, në vitin 2015 kemi patur një mesatare kënaqësie rreth 59%, por kjo
është rritur në 82% për vitin 2017.
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fig. 68

Në fund, fig. 69 tregon se si në vitin 2015, ashtu edhe në vitin 2017, 71% e të anketuarve
e dinë se ku mund të ankohen dhe çfarë procedure të ndjekin.
Në lidhje me komunikimin Bashki-qytetar shihet qartë një trend përmirësues dhe i
shëndetshëm. Në vitin 2017 qytetarët e Bilishtit dhe Bashkia kanë patur më shumë
komunikim dhe më shumë interaksion nëpërmjet intrumentalizimit të funksionarëve
bashkiakë apo zyrave të informacionit.

fig. 69
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Në fund, duke përdorur të njëjtën metodologji si ajo që u aplikua për Bashkinë Korçë,
vërejmë trendin zhvendosës për katër shërbime: rikonstruksioni i shkollave, pastrimi i
mbeturinave, shërbimi shëndetësor dhe cilësia e ujit të pijshëm. Këto shërbime, si të
ilustruara prej fig. 70, vlerësohen me notë nga 1 në 10 (ku 1 është nota më e ulët dhe 10
nota më e lartë) dhe krahasohen në bazë të viteve të anketimit.
Për vitin 2017 vlerësimi më i ulët, por gjithsesi i kënaqshëm, ka të bëjë me shërbimin
shëndetësor. Shërbimi shëndetësor është vlerësuar me notën 7.2, duke pësuar një rënie
prej 2 pikësh që nga viti 2015. Nevojitet më shumë kujdes që ky vlerësim në të ardhmen
mos pësojë rënie të mëpasshme. Rikonstruksioni i shkollave vlerësohet me notën 7.8, ose
2.7 nota më shumë se në vitin 2015. Sikundër u vërejt edhe në kategoritë e mëparshme të
anketimit, një punë shumë e mirë është bërë në lidhje me shkollat në qytetin e Bilishtit.
Poashtu një rritje të lehtë prej 1 note vëzhgojmë tek pastrimi i mbeturinave, ndërsa një
ulje e lehtë prej 0.6 pikësh vërehet tek cilësia e ujit të pijshëm.

fig. 70
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ii. Njësitë e tjera administrative
Katër njësitë e tjera administrative, ku përfshihen Mirasi, Hoçishti, Qendër Bilishti dhe
Progri janë grupuar në mënyrë krahasimore me njëra-tjetrën. Kategoria e parë e anketimit
të tyre ka të bëjë me një sërë shërbimesh ku përfshihen: cilësia e ujit të rubinetit, ndriçimi
gjatë natës, kanalizimet e ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i rrugëve të
dëmtuara, mirëmbajtja e kanaleve kulluese/ vaditëse, ndotja industriale, rehabilitimi i
rrugëve parcelore dhe pastrimi i shtratit të lumenjve. Matja e tyre bëhet në bazë vlerësimi
gjatë anketimeve 2015- 2017 dhe është e shprehur me notë nga 1 në 10.
Cilësia e ujit të rubinetit paraqitet tek fig. 71. Vërehet një trend rritës në harkun kohor të
2 viteve për të gjitha njësitë administrative. Kësisoj, në Miras kemi një rritje me 2 nota,
në Hoçisht një rritje me 0.2, në Qendër Bilisht një rritje me 1 notë dhe në Progër një rritje
me 1.9 nota.

fig. 71

Fig. 72 ilustron vlerësimet për ndriçimin gjatë natës në të gjitha njësitë administrative.
Edhe këtu vëzhgojmë një trend rritës për të gjitha njësitë administrative, në krahasim 2vjeçar. Në miras kemi një rritje prej 3.1 notash, në Hoçisht një rritje prej 4 notash, në
Qendër Bilisht një rritje prej 4.1 notash dhe në Progër një rritje prej 3 notash. Kjo tregon
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se ka një përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm në lidhje me përmirësimin dhe
shtimin e ndriçimit gjatë natës.

fig. 72
Fig. 73 ilustron vlerësimin për kanalizimet e ujrave të zeza. Edhe këtu vëzhgojmë një
rritje në të gjitha njësitë administrative. Në Miras ka një rritje prej 0.5 pikësh, në Hoçisht
një rritje prej 3.7 pikësh, në Qendër Bilisht një rritje prej 0.4 pikësh dhe në Progër një
rritje prej 0.7 pikësh. Kemi një përmirësim të dukshëm të këtij shërbimi.

fig. 73
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Menaxhimi i mbetjeve, ilustruar prej fig. 74, përbën një përmirësim shumë të dukshëm
për të gjitha njësitë administrative. Në vitin 2015 duket qartë se kishim një gjendje shumë
të dobët të sistemit menaxhues të mbetjeve, ndërsa në vitin 2017 duket se është bërë një
punë mjaft e mirë dhe serioze. Kështu, kemi një rritje prej 5.1 notash në Miras, 6.2 notash
në Hoçisht, 2.8 notash në Qendër Bilisht dhe 2.3 notash në Progër.

fig. 74

Poashtu një punë serioze është bërë në lidhje me rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara,
duke përforcuar trendin se kemi një përmirësim të dukshëm të shërbimeve në secilën
njësi administrative.
Përgjatë 2 viteve në Miras kemi një përmirësim të rrugëve të dëmtuara në masën 2.8 pikë.
Në Hoçisht kemi një rritje me 2.8 pikë, në Qendër Bilisht një rritje me 2.3 pikë, dhe në
Progër një rritje me 1.1 pikë.
Një punë mjaft e mirë është bërë edhe me këtë shërbim.
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fig. 75

Fig. 76 ilustron se ka një rritje të qëndrueshme dhe të qënësishme edhe në lidhje me
mirëmbajtjen e kanaleve kulluese e vaditëse. Kësisoj, ka një rritje me 2.1 nota në Miras,
1.5 nota në Hoçisht, 0.8 nota në Qendër Bilisht dhe 0.6 nota në Progër.

fig. 76
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Menaxhimi i ndotjes industriale, i ilustruar prej fig. 77, përbën një nga të vetmet
shërbime të kësaj kategorie që kanë pësuar rënie në shumicën e njësive administrative.
Kësisoj kemi një përkeqësim të lehtë të menaxhimit të ndotjes industriale në Miras me
0.3 pikë, në Hoçisht me 1.1 pikë dhe në Qendër Bilisht me 0.2 pikë. Në Progër kemi një
përmirësim absolut me 1.1 pikë, duke e çuar vlerësimin në notën 10. Pavarësisht
përkeqësimeve të lehta, vlerësimi në lidhje me menaxhimin e ndotjes industriale mbetet i
mirë dhe i qëndrueshëm.

fig. 77

Fig. 78 ilustron vlerësimet në lidhje me rehabilitimin e rrugëve parcelore. Përkeqësimi i
vetëm për këtë shërbim ka ndodhur në Qendër Bilisht në masën 1.9. Njësitë e tjera
administrative kanë përmirësime. Një përmirësim i dukshëm me 2.5 nota gjendet në
Miras, ndërsa një përmirësim i lehtë por i qëndrueshëm me 1.2 nota regjistrohet në
Hoçisht. Poashtu ekziston një përmirësim i lehtë me 0.8 pikë në Progër. Përgjithësisht më
shumë punë nevojitet të bëhet në këto njësi administrative me rehabilitimin e rrugëve
parcelore, pasi pavarësisht përmirësimit, nota mesatare e vlerësimit është shumë e ulët.
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fig. 78

Fig. 79 ilustron pastrimin dhe rehabilitimin e shtratit të lumenjve. Përveç Qendër
Bilishtit, ku regjistrohet një rënie prej 1.4 notash dhe nevojitet një ndërhyrje serioze dhe
sistematike, njësitë e tjera administrative regjistrojnë rritje të cilësisë së këtij shërbimi. Në
Miras kemi përgjatë 2 viteve një rritje serioze të vlerësimit në masën 4.3 pikë. Në Hoçisht
ka një rritje me 2.2 pikë, ndërsa në Progër një rritje me 1.3 pikë.

fig. 79
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Në fund, për secilën nga kategoritë e lartpërmendura është nxjerrë përmirësimi dhe
përkeqësimi më i madh në rang njësie administrative. Përmirësimi më i madh për
Bashkinë Devoll në bazë shërbimesh ka ndodhur në Hoçisht dhe ka të bëjë me
menaxhimin e mbetjeve. Rritja e ndodhur në harkun kohor të dy viteve nga vlerësimi me
notën 2.4 në 2015 në notën 8.6 në vitin 2017, është më e madhja nga të gjitha kategoritë.
Ndërhyrja që është bërë në Hoçisht për menaxhimin e mbetjeve në këtë periudhë duhet të
shërbejë si shembull në të gjitha njësitë e tjera administrative.

fig. 80

Përkeqësimi më i madh (ilustruar nga fig. 81) ka ndodhur në Qendër Bilisht dhe ka të
bëjë me rehabilitimin e rrugëve parcelore. Nevojitet një ndërhyrje immediate dhe e
qënësishme, pasi në harkun kohor të dy viteve kemi një rënie të vlerësimit nga 5.7 në 3.8.
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fig. 81

fig. 82
Në fund, fig. 82 përmbledh vlerësimin mesatar të secilës kategori shërbimesh të
lartpërmendura në nivel njësish administrative. Kësisoj është nxjerrë një notë mesatare
për gjithë Bashkinë (përjashto qytetin) dhe është kategorizuar në bazë shërbimesh.
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Shërbimi me vlerësimin më të ulët është rehabilitimi i rrugëve parcelore, në masën 4.5.
Përmirësimi më i madh mesatar ka të bëjë me ndotjen industriale, në masën 9.4. Në tërësi
duhet bërë një punë më e mirë në rehabilitimin e rrugëve parcelore, në mirëmbajtjen e
kanaleve kulluese/vaditëse (nota 4.9) si dhe në rehabilitimin e shtratit të lumenjve (nota
5.3).

Kategoria tjetër e anketimit merr veçmas secilën nga njësitë administrative dhe ilustron
vlerësimin me bazë note (nga 1 në 10) për 5 shërbime: rrjeti i tubacioneve për ujin e
pijshëm, ura funksionale, shkolla e kopshte funksionale, hapësira të gjelbra e lulishte si
dhe kënde sportive.
Nisim nga njësia administrative Miras, ku vlerësimi më i ulët (me notën 6) shfaqet në
lidhje me hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, ndërkohë që një punë e përkryer është bërë deri
në vitin 2017 me rehabilitimin e urave funksionale (nota 10).

fig. 83
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Fig. 84 ilustron rezultatet për njësinë administrative Hoçisht. Edhe këtu paraqitet i njëjti
trend: ndërsa shkollat e kopshtet funksionale dhe rrjeti i tubacioneve vlerësohen në masën
më të lartë (9.3), këndet sportive (nota 4) dhe hapësirat e gjelbra e lulishtet (nota 5.8)
përbëjnë vlerësimin më të ulët. Nevojiten më shumë parqe, lulishte dhe hapësira sportive
rekreacionale.

fig. 84

Fig. 85 ilustron të dhënat e përftuara për njësinë administrative Qendër Bilisht. Këtu
ekziston një trend i ngjashëm me njësitë administrative e lartpërmendura. Shkollat dhe
kopshtet funksionale vlerësohen maksimalisht me notën 8.9 në vitin 2017, ndërsa
hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, si dhe këndet sportive, vlerësohen në masën minimale
4.3.
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fig. 85

Njësia administrative Progër, ilustruar prej fig. 86, ka një vlerësim të ulët në masën 5.8
për këndet sportive dhe hapësirat e gjelbra e lulishtet. Përkundër, shkollat dhe kopshtet
funksionale vlerësohen maksimalisht me notën 9.3.

fig. 86

Në të katërta njësitë administrative të analizuara vihet re një trend i qartë: ka një
përmirësim të dukshëm dhe të vlerësueshëm në lidhje me shkollat e kopshtet funksionale.

Faqe 70

Poashtu ka një rritje të cilësisë së rrjetit të tubacioneve për ujin e pijshëm. Por hapësirat e
gjelbra, lulishtet dhe këndet sportive në të gjitha rastet kanë vlerësimin më të ulët. Kjo
tregon se nevojitet të bëhet një punë e investuar dhe serioze për të rritur qendrat
rekreacionale dhe parqet në të katërta njësitë administrative.

Kategoria tjetër e pyetjeve ka të bëjë me shpejtësinë e reagimit në njësitë administrative
kur një shërbim është prishur ose amortizuar. Shpejtësia e reagimit analizohet me
përqindje, ku sa më e lartë përqindja, aq më e lartë shpejtësia e reagimit.
Katër janë kategoritë e shërbimeve për të cilat do të analizohet shpejtësia e reagimit:
rastet hipotetike kur një rrugë është dëmtuar, rastet kur sistemi i kanalizimeve e
tubacioneve është dëmtuar, rastet kur një urë është dëmtuar dhe rastet kur hidhen
mbeturina në zona të banuara dhe lumenj.
Fig. 87 ilustron shpejtësinë e reagimit për këto shërbime në njësinë administrative Miras.
Këtu vërejmë një trend të dukshëm: nëse krahasojmë anketimin e vitit 2015 me atë të vitit
2017, vërejmë një rritje të shpejtësisë së reagimit për secilin shërbim. Kësisoj, shpejtësia
e reagimit kur një rrugë është dëmtuar, është rritur me 35% në harkun kohor 2-vjeçar.
Shpejtësia e reagimit kur sistemi i tubacioneve dhe kanalizimeve dëmtohet, është rritur
me 20%. Rregullimi i urave të dëmtuara është përshpejtuar me 16%, ndërsa reagimi kur
hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj është rritur me 38%.
Përgjithësisht njësia administrative Miras ka përmirësime të dukshme në lidhje me
shpejtësinë e reagimit.
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fig. 87
Fig. 88 ilustron shpejtësinë e reagimit të Bashkisë në njësinë administrative Hoçisht. Këtu
vërejmë se shumica e shërbimeve kanë një përmirësim ose përkeqësim shumë të lehtë,
duke patur një trend neutral. Kësisoj reagimi kur një rrugë dëmtohet është përshpejtuar në
masën e ulët 2%, ndërsa reagimi kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve e tubacioneve ka
mbetur në masën 47% në harkun kohor të dy viteve. Kemi një rënie të lehtë prej 5% të
shpejtësisë së reagimit kur dëmtohet një urë, ndërsa kemi një rritje prej 11% kur hidhen
mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Nevojitet më shumë konsistencë në dhënien
dhe përshpejtimin e këtyre shërbimeve.

fig. 88

Faqe 72

Fig. 89 ilustron shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative qendër Bilisht. Këtu dy
shërbime mbeten në kuota të njëjta shpejtësie në të dy vitet e anketimit. Rastet kur
dëmtohet sistemi i kanalizimeve dhe tubacioneve mbeten në kuotën 52% në të dy vitet,
ndërsa shpejtësia kur dëmtohet një urë mbetet në masën 49%. Rritje të vogla ka në
shpejtësinë e reagimit kur një urë është dëmtuar (11% rritje) dhe në rastet kur hidhen
mbeturina në zonat e banuara dhe lumenj (8% rritje).
Në tërësi duhet bërë më shumë punë prej Bashkisë Devoll në këtë njësi administrative në
lidhje me reagimin kur shërbimet e ndryshme amortizohen.

fig. 89

Fig. 90 tregon shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Progër. Në këtë njësi
administrative vërejmë një trend përgjithësisht rritës të shpejtësisë së reagimit, përveç
rastit kur dëmtohet një urë. Në këtë rast kuota mbetet 49% për të dy vitet e anketimit.
Reagimi kur një rrugë është dëmtuar është përshpejtuar brenda dy viteve me 23%, ndërsa
reagimi kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve është rritur me 6%. Një rritje të
qëndrueshme gjejmë edhe në rastin kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj,
në masën 17%.
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fig. 90

Në lidhje me shpejtësinë e reagimit të Bashkisë kur një shërbim dëmtohet ose
amortizohet, vërejmë vetëm një trend të rëndësishëm: në të katër njësitë administrative
vërehet një tendencë rritëse për përshpejtimin e reagimit kur hidhen mbeturina në zona të
banuara dhe lumenj. Ky lloj menaxhimi mbetjesh ka funksionuar shumë mirë dhe është
përmirësuar akoma më shumë në harkun kohor të dy viteve.

fig. 91

Faqe 74

Fig 91- 93 ilustrojnë komunikimin mes banorëve të njësive administrative dhe Bashkisë
Devoll, nëpërmjet tre pyetjeve:
A takojnë përfaqësuesit e Bashkisë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe
informuar?
A ka një zyrë ankesash/informacioni rreth shërbimeve bashkiake?
A e dini ku mund të ankoheni dhe çfarë procedure të ndiqni?
Fig. 91 ilustron përgjigjet për pyetjen e parë në secilën njësi administrative. Vërehet se ka
një rritje të qënësishme në secilën njësi administrative, në harkun kohor të dy viteve. Në
Miras kemi një përmirësim të dukshëm me 50%, duke arritur kuotën absolute 100% në
vitin 2017. Në Hoçisht ka një rritje prej 12%, por kuota totale prej 18% është e
pakënaqshme dhe shumë e ulët. Më shumë punë duhet bërë në këtë njësi administrative
për të rritur komunikimin. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për njësinë administrative
Qendër Bilisht, ku ka një rritje por kuota totale 29% është e pakënaqshme dhe e ulët. Në
Progër kemi një përmirësim të qënësishëm të këtij komunikimi, i cili shkon në kuotën
53% përgjatë vitit 2017.

fig. 92
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Fig. 92 ilustron përgjigjet ndaj pyetjes së dytë. Këtu vërejmë se për secilën nga njësitë
administrative kemi një rënie të lehtë ose qëndrim në të njëjtat kuota si në vitin 2015.
Kësisoj 72% e të anketuarve në Miras, ose 3% më pak se në vitin 2015, e dinë se ka një
zyrë informacioni dhe ankesash rreth shërbimeve bashkiake. Edhe në Hoçisht kemi një
rënie me 4%, nga 22% në 18%. Në Qendër Bilisht dhe Progër kemi të njëjtat kuota për të
dy anketimet, përkatësisht 41% dhe 47%. Vërehet se nevojitet më shumë punë për të
informuar banorët rreth ekzistencës së këtyre zyrave.
Edhe pyetja e tretë mbi komunikimin, si ilustruar prej fig. 93, tregon përgjithësisht një
rënie të lehtë. Në Miras kemi një rënie prej 3%, ose më saktë 72% e të anketuarve në
vitin 2017 e dinë ku mund të ankohen dhe çfarë procedure të ndjekin. Poashtu kemi një
rënie me 11% në Qendër Bilisht dhe një rrëzim drastik me 42% në Progër. E vetmja rritje
e lehtë ndodh në Hoçisht, ku në vitin 2015 17% e banorëve njihnin se ku mund të
ankoheshin dhe çfarë procedure të ndiqnin, përkundër rezultateve prej 18% në 2017.

fig. 93

Përgjithësisht vërehet se në të gjitha njësitë administrative kemi një rënie të lehtë të
marrëdhënies komunikative mes Bashkisë dhe banorëve, në harkun kohor të dy viteve.
Nevojitet të bëhet një punë më e madhe për të rehabilituar këtë marrëdhënie të
rëndësishme.
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Kategoria e fundit e anketimit ka të bëjë me vlerësimin me notë për një sërë shërbimesh
për secilën nga njësitë administrative. Kësisoj do të merremi me rikonstruksionin e
shkollave, pastrimin e mbeturinave, gjendjen e depove të ujit, shërbimin shëndetësor,
procesin e regjistrimit të tokave, cilësinë e ujit të pijshëm dhe rrugët në fshat ose lagje.

Fig. 94 ilustron rikonstruksionin e shkollave për secilën njësi administrative. Vërehet një
rënie ose rritje e lehtë e vlerësimit në harkun kohor të dy viteve. Kështu, kemi një rënie të
lehtë nga 8.8 në 8.2 në Miras, një rënie me 1.3 pikë në Hoçisht, një rritje me 0.5 pikë në
Progër dhe një gjendje konstante të pandryshuar në masën 7.3 në Qendër Bilisht.
Nevojitet një punë më e mirë në rikonstruksionin e shkollave në njësinë administrative
Hoçisht.

fig. 94

Fig. 95 ka të bëjë me vlerësimin e pastrimit të mbeturinave. Përveç njësisë administrative
Qendër Bilisht, ku ka një rënie nga 9.2 në 5.1 në harkun kohor të 2 viteve, njësitë e tjera
administrative kanë rezultate mjaft të mira. Duket se në to është ndërmarrë një aksion
sistematik dhe serioz për pastrimin e mbeturinave. Një kujdes më i madh nevojitet në
njësinë administrative Qendër Bilisht.
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fig. 95

Tek gjendja e depove të ujit, ilustruar nga fig. 96, vërejmë përgjithësisht një rritje të
vlerësimit. Kësisoj kemi një rritje me 0.6 pikë në Miras, 1.5 pikë në Hoçisht, 1 pikë në
Qendër Bilisht dhe 2.4 pikë në Progër. Vërehet se ka pasur një aksion sistematik dhe të
gjithë-shtrirë në njësitë administrative për mirëmbajtjen e depove të ujit.

fig. 96
Shërbimi shëndetësor, ilustruar nga fig. 97, shfaqet në nivele të kënaqshme dhe të
qëndrueshme në gjithë njësitë administrative. Megjithatë në Miras, Hoçisht dhe Qendër
Bilisht kemi, në harkun kohor 2-vjeçar, një rënie të cilësisë së këtij shërbimi me
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përkatësisht 0.9 pikë, 2 pikë dhe 1.3 pikë. Një punë parandaluese dhe e kujdesshme duhet
bërë që shërbimi shëndetësor në këto tre njësi administrative mos ulet në cilësi akoma më
shumë.

fig. 97

Fig. 98 ilustron vlerësimin për procesin e regjistrimit të tokave. Këtu rezultatet shfaqen
mikse, por të qëndrueshme. Kësisoj kemi një vlerësim në masën 5.2 në Miras. Nevojitet
të bëhet më shumë, në këtë njësi administrative, për përmirësimin dhe përshpejtimin e
procesit të regjistrimit të tokave. Në Hoçisht kemi një rënie të lehtë prej 0.4 pikësh,
ndërsa në Qendër Bilisht dhe Progër kemi një rritje përkatësisht 0.4 dhe 2.5 pikë. Duket
se puna më e mirë është bërë në Progër.
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fig. 98

Cilësia e ujit të pijshëm, si ilustruar te fig. 99, paraqet një trend përmirësimi në harkun
kohor të dy viteve. Kësisoj ekziston një rritje prej 0.7 note në Miras, 0.3 note në Hoçisht,
1.7 notash në Qendër Bilisht dhe 1.6 notash në Progër. Nevojitet një përmirësim më i
madh i cilësisë së ujit të pijshëm në Hoçisht, ku vlerësimi mesatar 5.9 nuk është shumë i
kënaqshëm.

fig. 99
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Në fund, edhe në lidhje me shërbimin e përmirësimit të rrugëve në lagje apo fshat
ekziston një trend përmirësimi në harkun kohor të dy viteve. Vërejmë se ka një rritje të
qënësishme prej 2.8 notash në Miras, 3.7 notash në Hoçisht, 1.9 notash në Qendër Bilisht
dhe 0.5 note në Progër. Nevojitet që përmirësimi dhe rehabilitimi i këtyre rrugëve të
vazhdojë me këto ritme konstante në vitet në vijim.

fig. 100
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5. Bashkia Elbasan
Për Bashkinë Elbasan përdoret e njëjta metodologji dhe të njëjtët instrumenta analitikë si
për Bashkinë Korçë dhe Devoll. Kësisoj edhe ndarja është bërë mes qytetit dhe njësive të
tjera administrative. Bashkia Elbasan përfshin, përpos qytetit të Elbasanit, dymbëdhjetë
njësi të tjera administrative, të cilat janë: njësia administrative Funar, Shushicë, Papër,
Bradashesh, Gjinar, Zavalin, Gracen, Tregan, Labinot Mal, Labinot Fushë, Shirgjan,
Gjergjan. Kësisoj do të jetë edhe më i lehtë evidentimi i trendeve, nëse ka.

i. Qytet
Kategoria e parë e pyetjeve në lidhje me qytetin e Elbasanit ka të bëjë me një sërë
shërbimesh, të cilat janë: cilësia e ujit të rubinetit, ndriçimi gjatë natës, kanalizimet e
ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i rrugëve të dëmtuara dhe ndotja
industriale. Opsionet që të anketuarit kishin për t’u përgjigjur janë: “i kënaqur”,
“neutral”, “i pakënaqur”, “nuk e di”. Vlerësimi është shprehur në përqindje dhe
krahasohen të dhënat e përftuara në anketimin e vitit 2015 me ato të anketimit të vitit
2017.
84% e të anketuarve në 2017 përgjigjen se cilësia e ujit të rubinetit është e kënaqshme.
Kjo përbën një rritje prej 19%, krahasuar me anketimin e vitit 2015. Në tërësi shihet se
cilësia e ujit të rubinetit në qytetin e Elbasanit ka përmirësime jo shumë të ndieshme, por
ekzistente.
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fig. 101

Shtimi cilësor i ndriçimit gjatë natës është ekzistent, poashtu. Nëse në vitin 2015 78% e
të anketuarve në qytetin e Elbasanit ishin të kënaqur me ndriçimin gjatë natës, në vitin
2017 ata shkojnë në kuotën 85%, duke regjistruar një rritje të vogël por të qënësishme
prej 7%.

fig. 102
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Kanalizimet e ujrave të zeza poashtu paraqesin një trend rritës prej 5% në harkun kohor
të dy viteve, ndërsa masa e të pakënaqurve ulet nga 7% në 3%. Ky përmirësim i lehtë
vjen në vijimësinë e trendit të shërbimeve të lartpërmendura për qytetin e Elbasanit.

fig. 103
Njësoj si shërbimet e lartpërmendura, edhe menaxhimi i mbetjeve njeh një rritje të lehtë
prej 5% për masën e të kënaqurve, duke shkuar nga 67% në 72%.

fig. 104
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Një rritje më e madhe në harkun kohor të dy viteve regjistrohet për rehabilitimin e
rrugëve të dëmtuara në qytetin e Elbasanit. Nëse në vitin 2015 masa e të kënaqurve me
këtë shërbim ishte 55%, në vitin 2017 kemi një rritje të madhe prej 26%, duke e rritur
numrin e të kënaqurve në një total prej 81%. Duket se është bërë një punë shumë e mirë
në lidhje me rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara.

fig. 105
Menaxhimi i ndotjes industriale poashtu njeh një trend përmirësues në masën 18% në
harkun kohor të dy viteve. Megjithatë ky shërbim është ende në kuotën e ulët prej 38%
kënaqësi, që do të thotë se nevojitet një punë më e madhe dhe sistematike.

fig. 106
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Përgjithësisht, në lidhje me kënaqësinë apo kënaqësinë e banorëve të qytetit të Elbasanit
për një sërë shërbimesh, vërehet se kemi një trend të qartë: në harkun kohor të dy viteve
ka ndodhur një përmirësim i lehtë i shërbimeve, si dhe një rritje e satisfaksionit të
banorëve me to.
Kategoria e dytë e pyetjeve për anketimin në qytetin e Elbasanit ka të bëjë me
ekzistencën ose mosekzistencën e një sërë shërbimesh, të cilat janë: rrjeti i tubacioneve
për ujin e pijshëm, shkollat dhe kopshtet funksionale, si dhe hapësirat e gjelbra dhe
lulishtet. Opsionet e përgjigjeve, të krahasuara në harkun kohor 2-vjeçar, janë: “po”, “jo”
dhe “nuk e di”.
Fig. 107 ilustron ekzistencën ose mosekzistencën e një rrjeti tubacionesh për ujin e
pijshëm në qytetin e Elbasanit. Këtu vërejmë se përgjatë anketimit të vitit 2015, 96% e të
anketuarve dinin për ekzistencën e këtij rrjeti tubacionesh. Kjo masë është rritur në nivele
gati-absolute në vitin 2017, në masën 99%. Tregon se mund të ketë patur një zgjerim dhe
përmirësim shumë të lehtë, por shumë të kënaqshëm, të këtij rrjeti.

fig. 107
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Fig. 108 ilustron ekzistencën ose mosekzistencën e shkollave dhe kopshteve funksionale.
Në këtë aspekt, shihet se në vitin 2015 78% e të anketuarve mendonin se ekzistojnë, në
qytetin e Elbasanit, shkolla dhe kopshte funksionale. Kjo masë është shtuar me 21%, ose
në masën totale të kënaqshme 97%, në vitin 2017. Duket se në harkun kohor të dy viteve
ka pasur shtim të dukshëm dhe serioz të numrit të shkollave ose kopshteve në qytet.

fig. 108

Të njëjtin trend vëzhgojmë edhe nga fig. 109 në lidhje me ekzistencën e hapësirave të
gjelbra dhe lulishteve. Në vitin 2015 69% të anketuarve njihnin për ekzistencën e
hapësirave të gjelbra dhe lulishteve në lagjen e tyre, ndërsa dy vjet më vonë kemi një
rritje drastike prej 20%, ose në masën 89%.

Si përfundim, në lidhje me këto tre shërbime dhe ekzistencën e tyre vërejmë se përgjatë
harkut kohor të dy viteve janë shtuar më shumë shkolla e kopshte, më shumë hapësira të
gjelbra dhe një rrjet më i fuqishëm tubacionesh për ujin e pijshëm.
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fig. 109

Kategoria e rradhës për anketimin në qytetin e Elbasanit ka të bëjë me shpejtësinë e
reagimit të Bashkisë kur ndodhin avari ose dëmtohen një sërë asetesh ose shërbimesh
publike. Shpejtësia e reagimit është e shprehur në përqindje.
Fig. 110 ilustron reagimin e Bashkisë Elbasan kur një rrugë është dëmtuar në qytet. Në
këtë rast 73% e qytetarëve të anketuar në 2017 mendojnë se reagimi rregullues është i
shpejtë, përkundër 46% në vitin 2015. Kemi një rritje prej 27% në dy vjet.

fig. 110
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Sipas fig. 111, 82% e të anketuarve në vitin 2017 mendojnë se Bashkia reagon shpejt kur
dëmtohet sistemi i kanalizimeve ose tubacioneve. Edhe këtu vërehet se kemi një
përmirësim të madh krahasuar me vitin 2015, kur kuota e atyre që mendonin se Bashkia
vepron shpejt ishte 56%. Rritja është e dukshme dhe në masën 26%.

fig. 111
I njëjti trend ilustrohet edhe në lidhje me reagimin e Bashkisë kur hidhen mbeturina në
zona të banuara dhe lumenj, ilustruar nga fig. 112. Kësisoj në harkun kohor të dy viteve
kemi një përmirësim të këtij reagimi me 37%, nga 34% në 2015 në 71% në 2017. Duket
se në dy vjet ka patur një pastrim sistematik dhe serioz të këtyre zonave.

fig. 112
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Duket se reagimi i Bashkisë në rast prishje ose avarie të një aseti ose shërbimi publik,
është përshpejtuar dhe bërë më serioz në harkun kohor të dy viteve 2015- 2017.

Kategoria e pyetjeve të rradhës, ilustruar nga fig. 113- 115 ka të bëjë me komunikimin
mes funksionarëve e institucioneve të Bashkisë dhe qytetarëve të Elbasanit. Tre pyetjet e
ilustruara janë:
A e takojnë përfaqësuesit e Bashkisë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe
informuar?
A ka një zyrë ankesash/ informacioni rreth shërbimeve bashkiake?
A e dini ku mund të ankoheni dhe çfarë procedure të ndiqni?
Fig. 113 ilustron përgjigjet ndaj pyetjes së parë. Këtu vërejmë se në harkun kohor të dy
viteve kemi një përmirësim të kënaqshëm prej 9% në relatat komunikative mes Bashkisë
dhe qytetarëve. Në vitin 2015 80% e të anketuarve mendonin se përfaqësuesit e Bashkisë
e takonin rregullisht komunitetin për të diskutuar dhe informuar, ndërsa në vitin 2017 kjo
shifër është rritur në 89%.

fig. 113
Fig. 114 ilustron pyetjen e dytë rreth komunikimit bashkiak. Edhe këtu kemi një rritje të
kënaqshme prej 14% në harkun kohor të dy viteve. Kësisoj, nëse në vitin 2015 85% e të
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anketuarve deklaronin se ka një zyrë ankesash dhe informacioni rreth shërbimeve
bashkiake, në vitin 2017 gati gjithë të anketuarit (99%) e mendojnë këtë gjë.

fig. 114

Fig. 115 e përforcon këtë trend. Nëse në vitin 2015 68% e të anketuarve dinin ku mund të
ankohen dhe procedurat përkatëse, në vitin 2017 92% e tyre janë të informuar.
Përgjithësisht në lidhje me komunikimin, shikojmë se ka një rritje të mirë dhe të
shëndetshme mes marrëdhënieve të Bashkisë Elbasan dhe banorëve të qytetit të
Elbasanit. Komunikimi mes tyre është rritur progresivisht nga viti 2015 në vitin 2017.
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fig. 115
Fig. 116 ilustron trendin, me notë mesatare, të katër shërbimeve: rikonstruksioni i
shkollave, pastrimi i mbeturinave, shërbimi shëndetësor dhe cilësia e ujit të pijshëm. Nga
ilustrimi duket qartë se anketimi i dytë tregon një rritje të mirë dhe të shëndetshme të
vlerësimit për të katër shërbimet. Kësisoj, në harkun kohor 2-vjeçar, rikonstruksioni i
shkollave është vlerësuar me 1.8 nota më lart, ndërsa pastrimi i mbeturinave me 2.1 nota
më lart. Shërbimi shëndetësor është rritur në cilësi me 0.3 pikë, ndërsa cilësia e ujit të
pijshëm është rritur drastikisht me 4 nota.
Në lidhje me notën mesatare, ka një rritje të qënësishme për shërbimet në 2 vjet.

fig. 116
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ii. Njësitë e tjera administrative
Më tutje do të grupohen dhe analizohen 12 njësitë e tjera administrative të Bashkisë
Elbasan. Kategoria e parë e pyetjeve ka të bëjë me vlerësimet me notë mesatare për një
sërë shërbimesh, të cilat janë: cilësia e ujit të rubinetit, ndriçimi gjatë natës, kanalizimet e
ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i rrugëve të dëmtuara, mirëmbajtja e
kanaleve kulluese e vaditëse, rehabilitimi i rrugëve parcelore dhe pastrimi i shtratit të
lumenjve.
Fig. 117 ilustron vlerësimin e cilësisë së ujit të rubinetit për të dy anketimet, me notë nga
1 në 10. Kësisoj duket që kemi një përmirësim në njësinë administrative Funar, në harkun
kohor 2-vjeçar (2.9 nota). Një rritje të vogël prej 0.4 note kemi edhe në Labinot Fushë,
ndërsa gjithë njësitë e tjera administrative dëshmojnë për një ulje të cilësisë së ujit të
rubinetit. Shushica paraqet një rënie të cilësisë në masën 1.8, ndërsa njësia administrative
Papër ka një rënie me 2 nota. Rënien më drastike e ka njësia administrative Gracen, me
plot 2.8 nota në 2 vjet. Kjo tregon se më shumë investim në rritjen e cilësisë së ujit
nevojitet në këtë njësi administrative.

fig. 117
Fig. 118 ilustron vlerësimin për ndriçimin gjatë natës. Përgjithësisht shikojmë përmirësim
të gjendjes vetëm në dy njësi administrative: njësia administrative Papër, me 0.1 nota,
dhe njësia administrative Gjergjan me 3.1 nota. Gjithë njësitë e tjera kanë rënie. Funari ka
një rënie me 0.1 nota, Shushica me 0.3, Bradasheshi me 1.5, Gjinari me 1 notë, njësia
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administrative Zavalin me 1 notë, Graceni me plot 4.2 nota, Tregani me 1.1 notë, Labinot
Fushë me 2.4 nota, Labinot Mal me 1.3 notë dhe Shirgjan me 3.4 nota. Duket qartë që
njësia administrative Gracen ka nevojë imediate për një ndërhyrje serioze në shtimin dhe
përmirësimin e ndriçimit gjatë natës.

fig. 118

Kanalizimet e ujrave të zeza paraqesin një trend miks. Kemi një rritje të cilësisë së
kanalizimeve në Funar me 2.3 nota, Papër me 2 nota, Zavalin me 1.8 nota, Shirgjan me
0.6 dhe Gjergjan me 4.7. Gjithë njësitë e tjera kanë rënie. Këtu spikat Gjinari dhe
Graceni, të cilat kanë një rënie me plot 3 nota.
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fig. 119

Menaxhimi i mbetjeve ilustrohet prej fig. 120. Në krahasim kohor 2-vjeçar vërejmë se ka
përmirësime të lehta në njësinë administrative Shushicë, me 0.8 notë, Papër me 0.9,
Zavalin me 2.5, Tregan me 1.4, Labinot Mal me 0.9 dhe Gjergjan me 2.7. Ndërkohë,
rënie të lehta gjejmë në vlerësimin e njësisë administrative Funar, me 0.8 pikë,
Bradashesh me 2.2 pikë, Gjinar me plot 3.2 nota, Gracen me 3.3 nota, Labinot Fushë me
0.4 nota dhe Shirgjan me 0.6 nota. Duket që situata më emergjente për ndërhyrje është në
njësinë administrative Gracen.

fig. 120
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Rehabilitimi i rrugëve të dëmtuara paraqet përgjithësisht një trend rënës në harkun kohor
2-vjeçar. Kësisoj vërejmë një rënie me 1 notë në Shushicë, rënie me 1.2 nota në
Bradashesh, rënie me 2.3 nota në Gjinar, rënie me 1 notë në Zavalin, rënie me 2.5 nota në
Tregan, dhe rënie me 1.5 nota në Shirgjan. Gjithsesi rënia më e madhe regjistrohet në
Gracen, ku në vitin 2015 është regjistruar vlerësimi me notën absolute 10. Në 2017 kemi
të regjistruar notën 5.8, pra një rënie me plot 4.2 nota. Kësisoj nevojitet një investigim
dhe analizë kontekstuale në terren për të vëzhguar se çfarë ka ndodhur dhe çfarë nuk ka
shkuar mirë në harkun kohor të 2 viteve.

fig. 121

Fig. 122 ilustron vlerësimin e njësive administrative për mirëmbajtjen e kanaleve
kulluese dhe vaditëse, të cilat janë mjaft të rëndësishme për mirëmbajtjen e bujqësisë, që
përbën mjetin kryesor të jetesës në këto zona. Edhe këtu shikojmë një trend miks, ku
njësia administrative Gracen ka rënien më të madhe në 2 vjet. Kështu, kjo njësi
administrative regjistron një rrëzim drastik të vlerësimit prej 5.1 notash dhe ka nevojë për
një ndërhyrje imediate. Në Funar, Shushicë, Papër, Zavalin dhe Labinot Mal kemi një
rritje të shëndetshme të vlerësimit për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe vaditëse në
masën përkatësisht 0.9, 1.6, 2.8, 2.1 dhe 1.3. Njësitë e tjera administrative regjistrojnë
rënie të lehta, me përjashtim të njësisë administrative Gracen.
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fig. 122
I njëjti trend si tek kanalet kulluese e vaditëse regjistrohet edhe për rehabilitimin e
rrugëve parcelore, ku spikat rënia drastike 2-vjeçare e vlerësimit në njësinë administrative
Gracen me 3 nota. Regjistrohet një rritje vlerësuese e rehabilitimit të rrugëve parcelore në
Funar, në masën 0.8, Shushicë me 0.6 nota, Papër me 2.2 nota, Bradashesh me 0.2,
Labinot Mal me 2.4 dhe Shirgjan me 0.3. Njësitë e tjera administrative kanë rënie të
vlerësimit për rehabilitimin e rrugëve parcelore.

fig. 123
Në fund, edhe vlerësimi për pastrimin e shtratit të lumenjve paraqet një trend të
ngjashëm. Megjithatë këtu vëzhgohet se një numër më i madh njësish administrative kanë
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njohur një rritje të lehtë të vlerësimit. Sërisht njësia administrative Gracen njeh një rënie
drastike të vlerësimit në harkun kohor të dy viteve me plot 6.3 nota. Rritje të lehtë ka në
njësinë administrative Funar me 0.5 nota, në Shushicë me 0.2, Papër me 2.4, Bradashesh
me 0.7, Tregan me 3 nota, Labinot Fushë me 0.6, Labinot Mal me 1 notë dhe Gjergjan
me 2.5 nota.

fig. 124

Në fund, fig. 125 dhe 126 paraqesin përkeqësimin më të madh dhe përmirësimin më të
madh që ka ndodhur në bazë shërbimi dhe njësie administrative, kur krahasojmë dy vitet
e fundit. Të dhënat janë mbledhur duke krahasuar me njëra-tjetrën vlerat e grafikëve të
mësipërm.
Fig. 125 tregon se përkeqësimi më i madh ka ndodhur në Gracen, dhe ka të bëjë me
pastrimin e shtratit të lumenjve. Nga një vlerësim gati-absolut 9.7 në vitin 2015, kemi një
përkeqësim në masën 3.4 në 2017, ose më saktë një rënie prej 6.3 notash. Nevojitet një
ndërhyrje sa më e shpejtë e autoriteteve të linjës për të përmirësuar drastikisht këtë
shërbim.
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fig. 125
Përmirësimi më i madh ka ndodhur në njësinë administrative Gjergjan dhe ka të bëjë me
kanalizimet e ujrave të zeza. Nga nota shumë e ulët 2.1 në vitin 2015, kemi një kalim në
notën 6.8 për vitin 2017. Pra në thelb kemi një rritje prej 4.7 notash në harkun kohor të dy
viteve. Njësitë e tjera administrative dhe autoritetet e linjës nevojitet të analizojnë dhe
përmirësojnë kanalizimet e ujrave të zeza duke u nisur nga ky shembull suksesi.

fig. 126
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Poashtu nga fig. 127 mund të vëzhgohet nota mesatare që i vendoset secilit shërbim në
raport me gjithë Bashkinë Elbasan (duke përjashtuar qytetin e Elbasanit). Kësisoj vërejmë
se ka një rënie të cilësisë së ujit të pijshëm me 0.75 nota përgjatë harkut kohor të dy
viteve, por gjithsesi duke e mbajtur këtë shërbim në vlerën e kënaqshme 8.05. Poashtu
kemi një rënie të vlerësimit për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe vaditëse, në masën
0.35. Një rënie konstatohet edhe në pastrimin dhe rehabilitimin e shtratit të lumenjve, me
0.3 nota. Një rritje e lehtë prej 0.1 regjistrohet tek përmirësimi i kanalizimeve të ujrave të
zeza, ndërkohë që gjithë shërbimet e tjera kanë rënie të lehta. Kësisoj duket qartë se në
tërësi, banorët e zonave i vlerësojnë lehtësisht më ulët se 2 vjet më parë shërbimet e
përmendura, me përjashtim të kanalizimeve të ujrave të zeza. Ky fakt është shqetësues, e
kësisoj duhet të vendosë në punë autoritetet përkatëse për të parandaluar një përkeqësim
të përshkallëzuar.

fig. 127
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Më tutje secila nga 12 njësitë administrative do të analizohet më vete për të parë se me
çfarë notë vlerësojnë banorët e anketuar 5 shërbime: rrjetin e tubacioneve për ujin e
pijshëm, urat funksionale, shkollat dhe kopshtet funksionale, hapësirat e gjelbra dhe
lulishtet, si dhe këndet sportive.
Fig. 128 ilustron këto shërbime në harkun kohor të dy viteve për njësinë administrative
Funar. Kemi një rritje të vlerësimit për katër nga pesë shërbime, duke vënë re se shërbimi
i vetëm i përkeqësuar në dy vjet ka të bëjë me hapësirat e gjelbra dhe lulishtet. Banorët
perceptojnë se gjendja e tyre është përkeqësuar, në masën 2.1 nota (nga 5.5 në 2015 në
3.4 në 2017). Rrjeti i tubacioneve për ujin e pijshëm ka parë një përmirësim të dukshëm
në perceptimin e të anketuarve, duke u rritur me 3.4 nota. Vlerësimi për ura funksionale
ka një rritje prej 2.4 notash, ndërsa shkollat dhe kopshtet funksionale vlerësohen si të
përmirësuara në masën 0.8. Përmirësimi më i ndjeshëm ka të bëjë me këndet sportive. Në
vitin 2015 ato vlerësoheshin me notën 4.2, ndërsa në vitin 2017 me notën 9.1

fig. 128
Fig. 129 ilustron të dhënat krahasimore të përftuara për njësinë administrative Shushicë.
Këtu trendi duket qartë: kemi një rënie të lehtë, në harkun 2-vjeçar, të cilësisë së të pesta
shërbimeve. Rrjeti i tubacioneve për ujin e pijshëm paraqet një rënie prej 0.6 notash. Urat
funksionale vlerësohen me 0.8 nota më pak, ndërsa shkollat dhe kopshtet funksionale me
1 notë. Hapësirat e gjelbra, lulishtet dhe këndet sportive kanë një rënie më të theksuar,
duke shkuar në vlerësimin 3.6. Shihet se nevojitet një investim më i madh i autoriteteve
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të linjës në njësinë administrative Shushicë, e sidomos në krijimin e kushteve për
hapësira të gjelbra dhe rekreacion sportiv.

fig. 129
Edhe njësia administrative Papër paraqet një trend të ngjashëm, në fig. 130. Këtu vërejmë
se kemi një rritje të vlerësimit për urat funksionale me 2.2 pikë dhe shkollat e kopshtet
me 0.6. Rënia më drastike qëndron tek hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, ku vlerësimi i
2017 është 3.6, dhe këndet sportive me notën 2.9. Nevojitet një investim i madh në këto
dy shërbime.

fig. 130
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Tek njësia administrative Bradashesh kemi poashtu një trend të ngjashëm. Edhe këtu
nivelet më të ulëta të vlerësimit shkojnë për hapësirat e gjelbra dhe lulishtet (nota 5), dhe
këndet sportive (nota 4.8). Vërejmë një rënie nga nota 10 tek nota 6.6 për rrjetin e
tubacioneve për ujin e pijshëm, ndërkohë që urat funksionale dhe shkollat e kopshtet
regjistrojnë nota të kënaqshme.

fig. 131

Njësia administrative Gjinar përshkruhet prej fig. 132. Edhe këtu persiston trendi i parë
më sipër: kemi një rënie të lehtë për vlerësimin e rrjetit të tubacioneve për ujin e pijshëm
(në masën 0.9). Shërbimet e tjera përmbajnë një rritje të lehtë në harkun kohor dy-vjeçar,
ku spikat përmirësimi i situatës së shkollave dhe kopshteve funksionale me 2.1 nota. Urat
funksionale janë përmirësuar në vlerësim me 1 notë, ndërsa hapësirat e gjelbra dhe këndet
sportive kanë një rritje prej përkatësisht 0.3 dhe 0.7.
Megjithatë, edhe në këtë njësi administrative vërehet se hapësirat e gjelbra dhe lulishtet,
si dhe këndet sportive, kanë vlerësimin më të ulët përgjatë vitit 2017, me përkatësisht
vlerësimet 4.9 dhe 4. Nevojitet një sistemim dhe ndërhyrje sistematike në krijimin e më
shumë parqeve, më shumë lulishteve dhe më shumë këndeve sportive në njësinë
administrative Gjinar.
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fig. 132
Fig. 133 tregon trendin e vlerësimeve për pesë shërbimet në njësinë administrative
Zavalin. I vetmi shërbim që ka rritje në këtë njësi administrative është përmirësimi i
shkollave dhe kopshteve, në masën 1.3 nota. Rrjeti i tubacioneve ka një përkeqësim me 2
nota, ndërsa urat funksionale zbresin me 1.5 nota. Një rënie drastike kemi tek hapësirat e
gjelbra dhe lulishtet, me 3.5 nota dhe 0.7 për këndet sportive. Edhe këtu këto dy kategori
të fundit kanë vlerësimin më të dobët.

fig. 133
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Edhde në njësinë administrative Gracen kemi një trend ulës për gjithë shërbimet. Kësisoj
vëzhgohet një ulje në vlerësimin e rrjetit të tubacioneve me 3.3 nota, ndërsa një ulje me
2.6 nota gjendet tek kategoria e urave funksionale. Kemi një ulje me 2.2 nota për shkollat
dhe kopshtet funksionale, ndërsa tek hapësirat e gjelbra dhe këndet sportive kemi një
rënie drastike. Hapësirat e gjelbra dhe lulishtet vlerësoheshin me 9.4 në anketimin e 2015,
ndërsa në anketimin e 2017 ato bien me 6.1 nota duke shkuar në kuotën 3.3. Diçka e
ngjashme ndodh edhe për këndet sportive, ku kemi një rënie me 5.1 nota, ose në kuotën 4
për vitin 2017. Vëzhgohet i njëjti trend si në njësitë e tjera administrative, ku hapësirat e
gjelbra dhe lulishtet, bashkë me këndet sportive, vlerësohen si shërbimet më të dobta.

fig. 134
Fig. 135 ilustron të dhënat e përftuara nga anketimi në njësinë administrative Tregan.
Vërehet një rritje e vlerësimit, përgjatë dy viteve, në shërbimin e përmirësimit të urave
funksionale (3.6 nota). Një përmirësim i ngjashëm prej 2.9 notash vërehet edhe tek
përmirësimi i shkollave dhe kopshteve në njësinë administrative Tregan, ndërsa një ulje e
lehtë prej 0.8 pikësh ekziston për rrjetin e tubacioneve.
Hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, edhe në këtë njësi administrative, kanë një vlerësim të
ulët në masën 4.1 për vitin 2017. Poashtu edhe këndet sportive dhe ndërtimi i tyre,
përmbahet në vlerësimin 5.
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fig. 135
Në njësinë administrative Labinot Fushë, si ilustruar prej fig. 136, vërehet një rritje në të
gjitha shërbimet e përmendura, pavarësisht se hapësirat e gjelbra dhe lulishtet (nota 5)
dhe këndet sportive (nota 5.7), mbajnë ende rekordin më të ulët të vlerësimeve për vitin
2017.
Rrjeti i tubacioneve për ujin e pijshëm ka një rritje maksimale prej 4.2 notash për vitin
2017, duke arritur në kuotën e vlerësimit 9.2. Një rritje të mirë ekziston edhe për urat
funksionale dhe shkollat e kopshtet, përkatësisht në masën 1.5 dhe 2.6.

fig. 136
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Në njësinë administrative Labinot Mal vërejmë një devijim nga trendi i vëzhguar deri në
këtë moment. Katër nga pesë shërbimet e anketuara tregojnë për një rritje të qëndrueshme
në vlerësim. Kësisoj, vlerësimi për urat funksionale shkon në notën 7.6 në 2017, ose 3.6
nota më shumë se në 2015. Shkollat dhe kopshtet funksionale kanë një rritje të
qëndrueshme në vlerësim, nga 7.6 në 8.7, dhe e njëjta gjë ndodh (jashtë trendit aktual)
për hapësirat e gjelbra dhe lulishtet, të cilat vlerësohen me 8.6 në 2017. Këndet sportive
kanë një rritje të lehtë të vlerësimit, nga 4.3 në 4.7, ndërsa më shumë punë duhet bërë për
rrjetin e tubacioneve, i cili nga nota absolute 10 në 2015 ulet në kuotën 6.7.

fig. 137

Fig. 138 ilustron vlerësimet që të anketuarit bënë për të pesë shërbimet e lartpërmendura
në njësinë administrative Shirgjan. Vlerësohet se dy shërbimet të cilat njohin rritje të
konsiderueshme në dy vitet e fundit janë: shkollat dhe kopshtet funksionale, si dhe këndet
sportive. Këto përkatësisht kanë një rritje të konsiderueshme dhe shkojnë në kuotat 10
dhe 6.5. Dy shërbime të tjera, rrjeti i tubacioneve dhe urat funksionale, kanë njohur një
rënie të lehtë në vlera prej 0.9 dhe 1.4. Shërbimi i cili dëshmon për rënien më të madhe
në vlerësim në dy vitet e anketimit është mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra dhe
lulishteve, që pësoi një rënie drastike prej 4.8 pikësh. Duhet më shumë investim në parqe
dhe hapësira të gjelbra për njësinë administrative Shirgjan.
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fig. 138
Njësia administrative Gjergjan përforcon trendin e parë në shumicën e njësive të tjera
administrative, ku këndet sportive dhe hapësirat e gjelbra, përkatësisht në kuotat 4.9 dhe
4.6, përbëjnë një trend të ulët i cili kërkon investim. Me kujdes duhet parë edhe ajo që ka
ndodhur me rrjetin e tubacioneve për ujin e pijshëm, pasi aty ka një rënie drastike të
vlerësimit me 4.4 nota në 2 vjet.

fig. 139
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Shpejtësia e reagimit të Bashkisë, ilustruar me përqindje rritëse në metodë krahasimore,
analizon për çdo njësi administrative mesataren e shpejtësisë së ndërhyrjes së Bashkisë
kur një nga katër shërbimet e përmendura pëson avari ose amortizohet.
Në njësinë administrative Funar vërejmë një trend rritës të shpejtësisë së reagimit
përgjatë 2-vjeçarit të anketimit. Kësisoj, kur një rrugë është dëmtuar Bashkia reagon në
2017 22% më shpejt se dy vjet më parë. Kjo përqindje rritet edhe për rastet kur dëmtohet
sistemi i kanalizimeve ose tubacioneve, me 28%. Kur dëmtohet një urë, Bashkia reagon
për ta rregulluar 28% më shpejt seç bënte në vitin 2015, dhe poashtu, ajo reagon 27% më
shpejt kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Duket qartë që Bashkia
Elbasan ka bërë një punë të mirë dhe të qëndrueshme për të rritur shpejtësinë e reagimit
të saj në njësinë administrative Funar.

fig. 140

Fig. 141 tregon shpejtësinë e reagimit të Bashkisë në njësinë administrative Shushicë.
Edhe këtu vëzhgojmë një trend rritës për të gjitha rastet, në harkun kohor të 2 viteve.
Kështu, shpejtësia e reagimit rregullues të Bashkisë kur një rrugë është dëmtuar, është
rritur me 16%. Me 20% është rritur shpejtësia e reagimit kur dëmtohet sistemi i
kanalizimeve dhe tubacioneve. Me 13% është rritur shpejtësia e reagimit kur dëmtohet
një urë, dhe me 18% kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Duket se edhe
këtu shpejtësia reaguese e Bashkisë është rritur në formë të qëndrueshme.
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fig. 141

Në njësinë administrative Papër (fig. 142) shikojmë pothuaj të njëjtin trend, por të
minimizuar. Kësisoj, kemi një rënie të lehtë të shpejtësisë së reagimit të Bashkisë (10%)
kur një rrugë është dëmtuar. Një punë më e mirë duhet bërë që të parandalohet rënia
progresive e reagimit të Bashkisë në këtë rast. Tre shërbimet e tjera kanë rritje të lehtë të
reagimit rregullues në harkun kohor të dy viteve. Kësisoj në vitin 2017 Bashkia reagon
5% më shpejt kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve, 20% më shpejt kur dëmtohet një urë
dhe 4% më shpejt kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj.

fig. 142
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Fig. 143 tregon shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Bradashesh. Këtu, përveç
reagimit kur një rrugë është e dëmtuar, rast në të cilin përgjatë dy viteve kuota ka
qëndruar në 78%, kemi një rritje progresive të shpejtësisë në çdo shërbim. Ka një rritje
prej 13% në rastet kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve, 25% kur dëmtohet një urë dhe
25% kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Është bërë përgjithësisht një
punë e mirë nga Bashkia.

fig. 143
Në njësinë administrative Gjinar, si ilustruar nga fig. 144, vërejmë një rënie të lehtë të
shpejtësisë së reagimit (4%) kur një rrugë është dëmtuar. Gjithsesi ky shërbim mbetet në
kuotat e kënaqshme 86%. Gjithë shërbimet e tjera kanë pësuar rritje të shpejtësisë së
reagimit: kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve, shpejtësia reagon 8% më shpejt se dy vjet
më parë. Kur dëmtohet një urë, Bashkia reagon 4% më shpejt, dhe 15% më shpejt kur
hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Edhe në njësinë administrative Gjinar
kemi një përmirësim të përgjithshëm të fuqisë reaguese dhe përmirësuese të Bashkisë.
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fig. 144

Fig. 145 ilustron shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Zavalin. Edhe këto
konfirmohet trendi rritës që është vënë re për shumicën e shërbimeve në gjithë njësitë e
tjera administrative. Kemi një rritje prej 2%, në harkun kohor të 2 viteve, për shpejtësinë
e reagimit kur një rrugë është dëmtuar. Kemi një rritje prej 12% kur dëmtohet sistemi i
kanalizimeve, dhe 9% kur dëmtohet një urë. Poashtu, ekziston një rritje e qëndrueshme
prej 23% kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Është bërë një punë
shumë e mirë prej Bashkisë në rritjen e shpejtësisë përmirësuese në këtë njësi
administrative.
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fig. 145
Në fig. 146 ilustrohet shpejtësia e reagimit për njësinë administrative Gracen. Kjo njësi
administrative nuk i përgjigjet trendit të vënë re në njësitë e tjera. Kësisoj, për cilindo
shërbim vëzhgohet rënie e shpejtësisë reaguese të Bashkisë. Megjithatë, të gjitha
shërbimet mbeten në kuota të kënaqshme, ku spikat vlerësimi me 80% kur një rrugë ose
një urë është dëmtuar, apo 79% kur sistemi i kanalizimeve është dëmtuar. Megjithatë,
autoritetet nevojitet të bëjnë një analizë të qënësishme se pse në tërësi shpejtësia e
reagimit ka rënë, që të parandalohet një përshkallëzim.

fig. 146
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Edhe në Tregan vërehet një rënie e përgjithshme e shpejtësisë reaguese të Bashkisë (fig.
147). I vetmi shërbim i cili ka një rritje të lehtë prej 1% është rasti kur dëmtohet sistemi i
kanalizimeve dhe tubacioneve. Për rastet kur një rrugë është dëmtuar ka rënie prej 18% të
shpejtësisë përmirësuese. 17% është rënia për rastet kur dëmtohet një urë, dhe 11% kur
hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Nevojitet një analizë dhe përmirësim i
shpejtësisë reaguese në të ardhmen, për të parandaluar ulje të mëtejshme.

fig. 147

Fig. 148 ilustron shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Labinot Fushë. Në këtë
njësi administrative shikojmë ndryshime të lehta ose të pakonsiderueshme të shpejtësisë
së reagimit, qoftë pozitive apo negative. Kësisoj shpejtësia e reagimit kur një rrugë është
dëmtuar, është rritur me 3% në harkun kohor dyvjeçar. Shpejtësia e reagimit kur sistemi i
kanalizimeve dhe tubacioneve amortizohet ka mbetur në kuota të njëjta, në 72%. Një
rritje prej 14% vëzhgohet për rastet kur dëmtohet një urë, ndërsa një rënie prej 1%
evidentohet kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Nevojitet një aksion më
vendimtar dhe serioz nga autoritetet e linjës për të rritur në formë të qëndrueshme
shpejtësinë e reagimit në Labinot Fushë.
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fig. 148
Në njësinë administrative Labinot Mal (fig. 149) vërehet një rritje progresive e
shpejtësisë së reagimit për çdo rast. Kësisoj ka një rritje prej 6% kur një rrugë është
dëmtuar, një rritje prej 18% kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve, një rritje prej 24% kur
dëmtohet një urë dhe rritje 11% kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj.
Është bërë një punë e mirë dhe e qëndrueshme prej autoriteteve të linjës në këtë rast.

fig. 149
Fig. 150 ilustron shpejtësinë e reagimit në njësinë administrative Shirgjan. Këtu rezultatet
janë mikse dhe të paqëndrueshme: kemi një rritje të shpejtësisë së reagimit me 4% kur
një rrugë është dëmtuar, por tre shërbimet e tjera të anketuara paraqesin ulje të shpejtësisë
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përmirësuese përgjatë 2 viteve të anketimit. Kësisoj konstatohet një rënie prej 8% në
rastet kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve, rënie prej 11% kur dëmtohet një urë dhe rënie
4% kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Nevojitet ndërhyrje e
autoriteteve të linjës për të mos patur një përshkallëzim agravues të mëtejshëm.

fig. 150

Fig. 151 ilustron shpejtësinë e reagimit të Bashkisë në njësinë administrative Gjergjan.
Këtu vërejmë një rënie të shpejtësisë reaguese të Bashkisë për të gjitha shërbimet e
anketuara, e kësisoj nevojitet një ndërhyrje imediate. Shpejtësia e reagimit kur një rrugë
është dëmtuar, ka rënë me 24%. Me 10% ka rënë shpejtësia reaguese kur dëmtohet
sistemi i kanalizimeve e tubacioneve, ndërsa shpejtësia e reagimit kur dëmtohet një urë
ka rënë me 13%. Poashtu vërehet një rënie e lehtë e reagimit përmirësues (7%) për rastet
kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj.
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fig. 151
Në lidhje me komunikimin mes Bashkisë dhe banorëve të njësive administrative, kemi
rezultate mikse. Të pyetur nëse përfaqësuesit e Bashkisë takojnë rregullisht komunitetin
për të diskutuar dhe informuar, vërejmë se nuk ekziston ndonjë trend konkret, dhe
Bashkia ka ruajtur marrëdhënie të ndryshme me cilëndo njësi administrative.

fig. 152
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Një rritje e shëndetshme e komunikimit të ilustruar nga fig. 152 vërehet në njësinë
administrative Papër, ku kemi një përmirësim prej 36% në harkun kohor të dy viteve. Në
Gracen dhe Gjergjan ky komunikim ka rënë me përkatësisht 30% dhe 32%, pra nevojitet
sa më shpejt që autoritetet bashkiake ta adresojnë këtë pakënaqësi në rritje në këto dy
zona.
Të pyetur nëse ka një zyrë ankesash dhe informacioni rreth shërbimeve bashkiake (fig.
153), sërisht përgjigjet e dhëna në secilën njësi administrative ishin mikse. Këtu vlen të
konstatojmë se një rritje drastike e numrit të atyre që njohin për këtë shërbim ka ndodhur
në Labinot Fushë dhe Labinot Mal, me përkatësisht 43% dhe 47%. Ndërkohë rënie të
lehta regjistrohen në një sërë njësish administrative, si në Shushicë, ku ky komunikim ka
rënë me 19%, ose në Gracen ku kemi një rënie prej 15%. Nevojitet të homogjenizohet
ndërhyrja informuese në gjithë njësitë administrative.

fig. 153
Fig. 154 ilustron përgjigjet ndaj pyetjes: “A e dini ku mund të ankoheni dhe çfarë
procedure të ndiqni?” Edhe këtu rezultatet ishin heterogjene dhe vështirë të dallohet
ndonjë trend i qënësishëm. Kësisoj vihet re një rritje e madhe prej 73% e numrit të atyre
që dinë ku mund të ankohen dhe procedurat e ndjekura në Labinot Mal. Ndërkohë
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vërehet një rënie shqetësuese prej 35% e këtij numri në Gracen. Edhe këtu nevojitet një
lloj homogjenizimi dhe sinkronizimi të informimit të banorëve rreth procesit të ankimimit
dhe procedurave përkatëse.

fig. 154

Më tutje merren në analizë vlerësuese me notë nga 1 në 10 gjithë njësitë administrative.
Objekti i këtij vlerësimi janë një sërë shërbimesh: rinkonstruksioni i shkollave, pastrimi i
mbeturinave, gjendja e depove të ujit, shërbimi shëndetësor, procesi i regjistrimit të
tokave, cilësia e ujit të pijshëm dhe rrugët në lagje ose fshat. Këto të dhëna të përftuara
krahasohen me të dhënat e anketimit të vitit 2015.
Fig. 155 ilustron vlerësimin e banorëve për rikonstruksionin e shkollave. Vërejmë
përgjithësisht një trend rritës të vlerësimit në të gjitha njësitë administrative, në harkun
kohor të 2 viteve, përveç Gjinarit, ku kemi rënie të vlerësimit me 1 notë, Gracenit, ku
kemi rënie të vlerësimit me 2 nota dhe Treganit, ku kemi një palëkundshmëri të
vlerësimit, i cili mbetet në masën 7. Spikat një përmirësim shumë i ndjeshëm i veprimit
rikonstruktiv të shkollave në njësinë administrative Funar. Në këtë njësi administrative
rikonstruksioni i shkollave ishte vlerësuar me notën minimale 1.4 në vitin 2015, ndërsa
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në vitin 2017 ky vlerësim shkon në 8. Kësisoj kjo rritje prej 6.6 notash tregon se ka patur
një veprim aktiv dhe serioz të Bashkisë në këto dy vjet.

fig. 155

Vlerësimi për pastrimin e mbeturinave, ilustruar nga fig. 156, tregon për rezultate më
heterogjene. Këtu vihet re se në Funar, në harkun kohor të 2 viteve, kemi një përmirësim
të ndjeshëm me 5 nota rreth pastrimit të mbeturinave. Poashtu një vlerësim rritës prej 5
notash ndodh në njësinë administrative Zavalin. Megjithatë, një pjesë e njësive
administrative kanë pësuar rënie të këtij vlerësimi. Këtu mund të konstatohet njësia
administrative Shushicë, ku ka një përkeqësim me diferencë 0.5 pikë, ose njësia
administrative Grace, ku në vitin 2017 vlerësimi është 1.8 nota më pak se në vitin 2015.
Një rënie të ndjeshme kemi në Labinot Fushë (2 nota), dhe kjo tregon për nevojën për një
ndërhyrje të shpejtë pastrimi nga autoritetet përkatëse. Poashtu një rënie të lehtë prej 0.2
pikësh për pastrimin shihet në Shirgjan.
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fig. 156
Fig. 157 ilustron gjendjen e depove të ujit dhe vlerësimin përkatës të banorëve. Këtu
vërejmë se përgjithësisht në vitin 2017 vlerësimet kanë nota të larta. Poashtu, të vetmet
njësi administrative ku është konstatuar një notë ulëse në vitin 2017 janë Shushica, me
minus 0.4 pikë dhe Graceni me një ulje 0.8 pikë. Në këto njësi administrative duhet një
ndërhyrje e lehtë për të përmirësuar gjendjen e depove të ujit. Megjithatë duket se është
bërë një punë e mirë në lidhje me këtë shërbim në harkun kohor 2015- 2017.

fig. 157
Shërbimi shëndetësor (fig. 158) është një tjetër shërbim tek i cili konstatohet një rritje e
përgjithshme dhe e qëndrueshme e cilësisë në harkun kohor 2-vjeçar. Vetëm në një nga

Faqe 121

njësitë administrative konstatohet një rënie e lehtë por e parëndësishme e këtij shërbimi:
njësia administrative Zavalin me 0.3 pikë. Njësia administrative Funar dhe Gjergjan kanë
përmirësimin më të dukshëm të shërbimit shëndetësor në 2 vjet, me përkatësisht 3.6 dhe
3.8 nota.

fig. 158

NProcesi i regjistrimit të tokave, ilustruar prej fig. 159, tregon se ky shërbim mbetet ende
një problem shumë i madh për zonën. Një pjesë e madhe e njësive administrative, përveç
një vlerësimi të ulët në vitin 2015, rezultojnë në situatë më të vështirë për vitin 2017.
Kësisoj njësia administrative Funar ka një rënie nga 4.1 në 4, njësia administrative Papër
ka një rënie nga 6 në 3, apo njësia administrative Gjergjan ka një rritje të vogël por
gjithsesi mesatare problematike (nga 3.8 në 4). I njëjti trend persiston përgjithësisht për të
gjitha njësitë administrative. Kësisoj nevojitet një punë konsistente dhe e madhe për të
përmirësuar në tërësi procesin e regjistrimit të tokave.
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fig. 159
Cilësia e ujit të pijshëm ka regjistruar përmirësime të ndjeshme dhe të qëndrueshme
përgjatë harkut kohor 2-vjeçar. Rasti i vetëm i devijimit nga ky trend është rënia e lehtë
por e pakonsiderueshme e vlerësimit nga 8.1 në 8 në njësinë administrative Gracen.
Përgjithësisht gjithë njësitë e tjera administrative kanë nivele të kënaqshme vlerësimi.
Këtu dallon vlerësimi në funar, i cili është rritur me 5.5 nota në 2 vjet.

fig. 160
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Në fund, sikundër shihet edhe nga fig. 161, rrugët në lagje dhe fshat përbëjnë rezultate
mikse të cilat nuk vendosin dot një trend. Një sërë njësish administrative kanë regjistruar
rënie të cilësisë së këtyre rrugëve përgjatë periudhës 2015- 2017. Këto njësi
administrative me rezultate rënëse janë: njësia administrative Zavalin, me -2.3 nota,
njësia administrative Gracen me -3.4 nota, njësia administrative Tregan me -1.8 nota. Në
këto tre njësi administrative kërkohet një ndërhyrje imediate rregulluese. Poashtu vërejmë
se në Gjinar vlerësimi për të dy vitet e anketimit mbetet në notën mesatare 5. Edhe në
këtë njësi administrative nevojitet një përqasje rregulluese e sistemuar.

fig. 161
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Përfundime

Të dhënat e përftuara prej Bashkisë Korçë, Devoll dhe Elbasan u kategorizuan në dy
nivele: në nivelin e kohës së anketimit, duke përfshirë anketimin e parë të 2015 e
anketimin e dytë të 2017, si dhe në nivelin e ndarjes qytet- njësi të tjera administrative.
Derivimet e përftuara variojnë në cilësi dhe shtrirje nga njësia administrative në njësi
administrative.
Së pari, vërehet disa trende të formuara përgjatë anketimit krahasimor në qytetin e
Korçës:
a. Përveç një rritje të lehtë të cilësisë së menaxhimit të mbetjeve industriale,
vërehet një zhvendosje nga “i kënaqur” në “neutral” ose lehtësisht “i pakënaqur” për
kategoritë e: cilësia e ujit të rubinetit (ulje e kategorisë “i kënaqur” nga viti 2015 në vitin
2017 me 17%), ndriçimi gjatë natës (20.5%), kanalizimet e ujrave të zeza (22%),
menaxhimi i mbetjeve (44%), rehabilitimi i rrugëve të dëmtuara (31%).
b. Tek kategoria e dytë e pyetjeve, të cilat kanë të bëjnë me ekzistencën ose jo të
një sërë shërbimesh bashkiake për qytetin e Korçës, analiza bazohet tek katër shtylla
shërbimesh: ekzistenca e një rrjeti tubacionesh për ujin e pijshëm, ekzistenca e shkollave
dhe kopshteve funksionale, ekzistenca e hapësirave të gjelbra dhe lulishteve, si dhe
ekzistenca e këndeve sportive. Përveç këndeve sportive, ku kemi një rënie të lehtë prej
anketimit të parë në anketimin e dytë (2%), tre shërbimet e tjera njohin rritje. Kësisoj
ekzistenca e rrjetit të tubacioneve për ujin e pijshëm njeh një rritje prej 11% në dy vjet,
ekzistenca e shkollave dhe kopshteve njeh rritje në masën 32% si dhe ekzistenca e
hapësirave të gjelbra dhe lulishteve njeh rritje në masën 2%.
Ky trend përgjithësisht rritës është gati-i kundërt me trendin e pyetjeve të kategorisë së
parë. Kjo tregon se ekzistenca bazike e shërbimeve të ndryshme është rritur brenda 2
viteve të anketimit, ndërsa cilësia e shërbimeve ekzistuese është ulur lehtësisht ose është
zhvendosur drejt neutrales.
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c. Tek kategoria e pyetjeve që evidentonin shpejtësinë e reagimit të Bashkisë
Korçë në skenarët kur ka probleme me një shërbim, nuk u evidentua ndonjë trend
konsistent. Kjo tregon se nuk ka mundësi për të bërë një analizë unifikuese të faktorëve
që ndikojnë në përshpejtimin apo ngadalësimin e reagimit të bashkisë në këto raste.
ç. Tek të treja pyetjet e lidhura me komunikimin bashkiak, vërejmë një trend të
pandryshuar në raportet diskursive bashki-qytetar pavarësisht diferencës 2-vjeçare mes
anketimeve. Kjo mund të shpjegohet prej ekzistencës së të njëjtës variabël: të dyja këto
vite kanë qënë vite zgjedhore. Në këtë mënyrë mund të pritet, me deduksion, që në vitet
jo-elektorale të ketë statistika lehtësisht më të ulta.
d. Në kategorinë e fundit u vlerësuan katër shërbime me notë nga 1 në 10, duke
shprehur edhe krahasimin mes të dhënave të dy viteve. Këtu u vërejt një trend rënës, nga
0.5 në 2.5 nota, duke vërtetuar edhe një herë të dhënat e përftuara përgjatë kategorive të
mëparshme të anketimit. Ndërsa kemi një gjenerim shërbimesh ose facilitetesh të reja,
vërehet një amortizim i lehtë i shërbimeve ekzistuese përgjatë harkut kohor të dy viteve.

Më tutje u vlerësuan të dhënat e përftuara për njësitë e tjera administrative të Bashkisë
Korçë, të cilat janë: njësia administrative Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Vithkuq, Lekas,
Voskopojë dhe Voskop Këto të dhëna u kaluan në dy lloje krahasimesh: krahasim mes
njësive administrative dhe krahasim mes viteve të anketimit (2015 dhe 2017).
Përgjatë analizës u evidentuan disa trende:
a. Përkeqësimi më i madh përgjatë harkut kohor 2015- 2017 ka ndodhur në
njësinë administrative Mollaj dhe ka të bëjë me uljen drastike të cilësisë së ujit të
rubinetit.
b. Përmirësimi më i madh përgjatë harkut kohor 2015- 2017 ka ndodhur në
njësinë administrative Vithkuq dhe ka të bëjë me mirëmenaxhimin e ndotjes industriale.
c. Hapësirat e gjelbra, lulishtet dhe këndet sportive kanë regjistruar përgjithësisht
një trend vlerësimi të dobët në të gjitha njësitë administrative (përveç qytetit të Korçës).
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Kësisoj nevojitet një ndërhyrje sistematike dhe e organizuar në shtimin ose rritjen e
cilësisë së tyre.
ç. Duke parë gjithë njësitë administrative dhe shpejtësinë e reagimit për shërbime
të ndryshme në harkun kohor të dy viteve, vërehet një trend i qartë: më shumë punë duhet
bërë kur një rrugë konstatohet si e dëmtuar, ose kur sistemi i kanalizimeve dhe
tubacioneve është amortizuar. Poashtu një punë më e mirë duhet bërë për rastet kur
dëmtohet një urë. Megjithatë vëzhgohet një përmirësim i dukshëm i pastrimit nga
mbeturinat për të gjithë njësitë administrative të Bashkisë Korçë.
d. Përgjithësisht në harkun kohor të dy viteve vërehet një rënie e lehtë e kontaktit
dhe komunikimit mes përfaqësuesve të Bashkisë dhe banorëve të njësive administrative.

Të dhënat e përftuara përgjatë anketimit në Bashkinë Devoll ndoqën të njëjtën procedurë,
duke kategorizuar qytetin më vete dhe njësitë e tjera administrative më vete, si dhe duke
krahasuar në nivel anketimesh 2015- 2017.
Përfundimet e lidhura me të dhënat e përftuara në qytetin e Bilishtit janë:
a. Kategoria e parë e gjashtë shërbimeve, ku përfshihen cilësia e ujit të rubinetit,
ndriçimi gjatë natës, kanalizimet e ujrave të zeza, menaxhimi i mbetjeve, rehabilitimi i
rrugëve të dëmtuara dhe ndotja industriale paraqesin një trend përgjithësisht pozitiv.
Megjithatë nevojitet një punë më e mirë posaçërisht për menaxhimin e mbetjeve në
qytetin e Bilishtit, meqënëse kemi një rënie drastike të masës së banorëve të kënaqur me
këtë shërbim.
b. Shumica e banorëve të qytetit të Bilishtit mendojnë se në lagjen e tyre nuk ka
as hapësira të gjelbra e lulishte, dhe as kënde sportive. Nevojitet një investim më i madh
dhe i qënësishëm në lidhje me rekreacionin.
c. Dallohet një trend i qartë në lidhje me shpejtësinë e reagimit të Bashkisë kur një
shërbim është amortizuar, prishur ose ka pësuar avari. Në të gjitha rastet vërehet se në
harkun kohor të 2 viteve ka një rritje të konsiderueshme të shpejtësisë së Bashkisë për të
përmirësuar kushtet e shërbimeve.
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ç. Në lidhje me komunikimin Bashki-qytetar shihet qartë një trend përmirësues
dhe i shëndetshëm. Në vitin 2017 qytetarët e Bilishtit dhe Bashkia kanë patur më shumë
komunikim dhe më shumë interaksion nëpërmjet intrumentalizimit të funksionarëve
bashkiakë apo zyrave të informacionit.

Njësitë e tjera administrative të Bashkisë Bilisht janë Hoçishti, Progri, Qendër Bilishti
dhe Mirasi. Përfundimet e lidhura me të dhënat në këto njësi administrative janë:
a. Përmirësimi më i madh për Bashkinë Devoll në bazë shërbimesh ka ndodhur në
Hoçisht dhe ka të bëjë me menaxhimin e mbetjeve. Rritja e ndodhur në harkun kohor të
dy viteve nga vlerësimi me notën 2.4 në 2015 në notën 8.6 në vitin 2017, është më e
madhja nga të gjitha kategoritë. Ndërhyrja që është bërë në Hoçisht për menaxhimin e
mbetjeve në këtë periudhë duhet të shërbejë si shembull në të gjitha njësitë e tjera
administrative.
b. Përkeqësimi më i madh ka ndodhur në Qendër Bilisht dhe ka të bëjë me
rehabilitimin e rrugëve parcelore. Nevojitet një ndërhyrje immediate dhe e qënësishme,
pasi në harkun kohor të dy viteve kemi një rënie të vlerësimit nga 5.7 në 3.8.
c. Në të katërta njësitë administrative të analizuara vihet re një trend i qartë: ka një
përmirësim të dukshëm dhe të vlerësueshëm në lidhje me shkollat e kopshtet funksionale.
Poashtu ka një rritje të cilësisë së rrjetit të tubacioneve për ujin e pijshëm. Por hapësirat e
gjelbra, lulishtet dhe këndet sportive në të gjitha rastet kanë vlerësimin më të ulët. Kjo
tregon se nevojitet të bëhet një punë e investuar dhe serioze për të rritur qendrat
rekreacionale dhe parqet në të katërta njësitë administrative.
ç. Në lidhje me shpejtësinë e reagimit të Bashkisë kur një shërbim dëmtohet ose
amortizohet, vërejmë vetëm një trend të rëndësishëm: në të katër njësitë administrative
vërehet një tendencë rritëse për përshpejtimin e reagimit kur hidhen mbeturina në zona të
banuara dhe lumenj. Ky lloj menaxhimi mbetjesh ka funksionuar shumë mirë dhe është
përmirësuar akoma më shumë në harkun kohor të dy viteve.
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d. Përgjithësisht vërehet se në të gjitha njësitë administrative kemi një rënie të
lehtë të marrëdhënies komunikative mes Bashkisë dhe banorëve, në harkun kohor të dy
viteve. Nevojitet të bëhet një punë më e madhe për të rehabilituar këtë marrëdhënie të
rëndësishme.

Anketimi i tretë ka të bëjë me Bashkinë Elbasan, dhe ndjek të njëjtën metodologji dhe
instrumenta analitikë sikundër edhe tek Bashkia Korçë ose Devoll. Në lidhje me qytetin e
Elbasanit vlen të vërehen disa përfundime specifike:
a. Përgjithësisht, në lidhje me kënaqësinë apo kënaqësinë e banorëve të qytetit të
Elbasanit për një sërë shërbimesh, vërehet se kemi një trend të qartë: në harkun kohor të
dy viteve ka ndodhur një përmirësim i lehtë i shërbimeve, si dhe një rritje e satisfaksionit
të banorëve me to.
b. Në lidhje me ekzistencën ose mosekzistencën e tre shërbimeve bazike në
qytetin e Elbasanit, vërejmë se përgjatë harkut kohor të dy viteve janë shtuar më shumë
shkolla e kopshte, më shumë hapësira të gjelbra dhe një rrjet më i fuqishëm tubacionesh
për ujin e pijshëm.
c. Duket se reagimi i Bashkisë në rast prishje ose avarie të një aseti ose shërbimi
publik, është përshpejtuar dhe bërë më serioz në harkun kohor të dy viteve 2015- 2017.
ç. Përgjithësisht në lidhje me komunikimin, shikojmë se ka një rritje të mirë dhe
të shëndetshme mes marrëdhënieve të Bashkisë Elbasan dhe banorëve të qytetit të
Elbasanit. Komunikimi mes tyre është rritur progresivisht nga viti 2015 në vitin 2017.
Në lidhje me 12 njësitë e tjera administrative të Bashkisë Elbasan, kemi nxjerrë disa
konkluzione me rëndësi:
a. Përmirësimi më i madh i shërbimeve ka ndodhur në njësinë administrative
Gjergjan dhe ka të bëjë me kanalizimet e ujrave të zeza. Nga nota shumë e ulët 2.1 në
vitin 2015, kemi një kalim në notën 6.8 për vitin 2017. Pra në thelb kemi një rritje prej
4.7 notash në harkun kohor të dy viteve.
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b. Përkeqësimi më i madh i shërbimeve ka ndodhur në Gracen, dhe ka të bëjë me
pastrimin e shtratit të lumenjve. Nga një vlerësim gati-absolut 9.7 në vitin 2015, kemi një
përkeqësim në masën 3.4 në 2017, ose më saktë një rënie prej 6.3 notash.
c. U vërejt një trend i qartë në shumicën e njësive administrative të Bashkisë
Elbasan: hapësirat e gjelbra, lulishtet dhe këndet sportive u vlerësuan me notën më të
dobët në harkun kohor 2-vjeçar, e kësisoj duhet një punë dhe investim më i madh për të
krijuar sa më shumë qendra rekreacionale dhe parqe.
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