Raport Studimi
Projekti: 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).
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1. Hyrje
Ky raport studimi, i bazuar në të dhënat e përftuara prej pyetësorit të ndërlidhur me
projektin, ka për qëllim identifikimin, analizën dhe nxjerrjen e konkluzioneve në
lidhje me problematikat e vëzhguara në Bashkinë Korçë, Devoll dhe Elbasan.
Problematikat, të cilat evidentohen nëpërmjet një metodologjie rigoroze të ndërlidhur
në studim, parashtrohen prej banorëve të secilës njësi. Ndërkohë, këta banorë u pyetën
me përzgjedhje rastësore. Ata seksionohen dhe organizohen nëpërmjet vendbanimit
nëpër njësi administrative.
Në vijim, parashtrohet më së pari metodologjia e studimit. Kjo metodologji tregon
formulën dhe gjithë të dhënat e nevojshme për të kryer një shpërndarje pyetësori sa
më rigoroze dhe mikropërfaqësuese. Atje afishohen tabelat e shpërndarjes së numrit të
pyetësorëve në secilën bashki, duke bërë edhe ndarjen specifike për secilën njësi
administrimi vendor.
Më tutje parashtrohet një analizë e të dhënave të përftuara në secilën prej bashkive,
duke nisur me Korçën, Elbasanin dhe mëpas Devollin. Secila analizë do të jetë e
ndarë në dy pjesë: qyteti dhe njësitë e tjera. Meqënëse sipas metodologjisë së studimit
bëhet një shpërndarje e pyetësorëve e bazuar në njësitë e administrimit sipas numrit të
popullsisë në secilën, është e rëndësishme që të vëzhgohet trendi i problematikave në
qytet si i izoluar prej trendit të problematikave në njësitë e tjera (dhe anasjelltas).
Pasi të jetë bërë një analizë metodologjike dhe grafike e të dhënave të përftuara për
secilën bashki, në bazë të njësive administrative, do të bëhet një analizë e përzier dhe
krahasimore mes të dhënave relevante midis të treja bashkive. Kështu do të shikohen
trende të ndryshme nga ana krahasimore, aty ku është e mundur që krahasimi të jetë i
logjikshëm dhe koherent.
Në fund jepen konkluzionet dhe evidentohen mënyrat sesi duhet të procedohet në
krijimin e një përqasjeje të qënësishme në targetimin dhe zgjidhjen e problematikave
të evidentuara dhe analizuara prej raportit të studimit.
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2. Metodologji
i.

Hyrje

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.

Bashki/Komunë
Bilisht
Miras
Progër
Hoçisht
Qendër Bilisht

Bashki/Komunë
Drenovë
Korçë
Bulgarec
Lekas
Mollaj
Vithkuq
Voskop
Voskopojë

4|Raport Studimi

DEVOLL (tabela 1)
Numri i Popullsisë
Numri i
Fshatrave
10.180
10.697
14
6.152
8
7.398
8
9.101
10

KORÇË (tabela 2)
Numri i Popullsisë
Numri i
Fshatrave
5581
9
51152
9022
13
392
12
3438
5
1519
13
3832
7
1058
5

Numri i Anketave
47
48
47
47
47

Numri i
Anketave
51
74
54
53
48
54
50
48

Bashki/Komunë
Elbasan
Bradashesh
Funarë

ii.

ELBASAN (tabela 3)
Numri i Popullsisë
Numri i
Fshatrave
79,703
10,700
17
2,122
9

Numri i
Anketave
109
54
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 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.
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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 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,
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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%
(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
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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
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3. Bashkia Korçë

i. Qytet
Nga banorët e qytetit të Korçës u kërkua në fillim të jepnin një vlerësim rreth
kushteve të përgjithshme të disa prej shërbimeve më të rëndësishme bashkiake. Në
fillim ata vlerësuan pastërtinë e ujit të rubinetit. Siç tregohet tek fig.1, 68% e të
anketuarve brenda qytetit të Korçës e vlerësuan si shumë të mirë pastërtinë e ujit të
rubinetit. 27% e tyre vlerësuan si të mirë pastërtinë e ujit të rubinetit. Ndërkohë, 2.5%
u shprehën respektivisht mjaftueshmërisht të kënaqur dhe shumë të pakënaqur rreth
pastërtisë së ujit të rubinetit.

fig. 1
Më të dekoncentruara ishin vlerësimet në lidhje me ndriçimin gjatë natës në qytetin e
Korçës. Sikundër tregohet tek fig.2, një shumicë prej 43% të të anketuarve e vlerësuar
si të mirë ndriçimin gjatë natës, ndërkohë që 29.5% e vlerësuan shumë mirë dhe
20.5% mjaftueshëm. 4.5% e të anketuarve e vlerësuan si të keq, ndërsa 2.5% e
vlerësuan si shumë të keq ndriçimin gjatë natës.
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fig. 2
Në lidhje me kanalizimet e ujrave të zeza, 62% e të anketuarve brenda qytetit të
Korçës dhanë vlerësimin “shumë mirë”, ndërkohë që 32% dhanë vlerësimin “mirë.
Një pjesë shumë e vogël të anketuarish në masën respektive 2% u përgjigjën me
“mjaftueshëm”, “keq” dhe “nuk e di”.

fig.3

Në lidhje me menaxhimin e mbeturinave, që përbën zakonisht një faktor mjaft të
rëndësishëm në kënaqësinë ose pakënaqësinë e përgjithshme të qytetarëve, 24% e të
anketuarve në qytetin e Korçës shprehen shumë të kënaqur. 45% e të anketuarve
dhanë përgjigjjen “mirë”, 11% u përgjigjën “mjaftueshëm”, 9% u përgjigjën se
sistemi i menaxhimit të mbeturinave është i keq, 9% të tjerë u përgjigjën që sistemi i
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menaxhimit të mbeturinave është shumë i keq, dhe 2% nuk e dinë. Kësisoj shikojmë
se 18% e të anketuarve janë të pakënaqur me sistemin e menaxhimit të mbeturinave,
përkundër 69% që janë përgjithësisht të kënaqur.

fig. 4

fig. 5
Poashtu, siç ilustrohet nga fig.5, në lidhje me shtrimin e rrugëve të dëmtuara, një
shumicë prej 41% të të anketuarve në qytetin e Korçës përgjigjen me “mirë”. 32%
përgjigjen me “mjaftueshëm”, 11% përgjigjen me “shumë mirë”, 9% përgjigjen me
“keq” dhe 7% përgjigjen me “shumë keq”. Variabla e shtrimit të rrugëve të dëmtuara
është më e normalizuar midis kënaqësisë së moderuar dhe kënaqësisë minimale, duke
treguar për një shërbim i cili është i pëlqyeshëm, por ka vend të përmirësohet.
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Fig. 6 ilustron mirëmbajtjen e kabinave elektrike dhe rrjetit elektrik për qytetin e
Korçës. Vrojtohet se përgjithësisht përgjigjja varion nga “shumë mirë” në “mirë” në
masën totale prej 78%, ku respektivisht 30% u përgjigjën “shumë mirë” dhe 48% u
përgjigjën “mirë”. Një masë e vogël prej 9% u përgjigjën me “mjaftueshëm”, 4% me
“keq”, asnjë nuk ishte tërësisht i pakënaqur, dhe 9% nuk kishin informacion rreth
kësaj çështje. Mund të thuhet se pavarësisht që rrjeti elektrik nuk është kompetencë e
bashkisë, bashkia ka për detyrë facilitimin e komunikimit dhe targetimin e
problematikave pranë autoritetit të OSHEE. Kësisoj, nëse pakënaqësia ndaj kabinave
dhe rrjetit elektrik do të ishte e madhe dhe e konsiderueshme, përgjegjësia e bashkisë
do të qëndronte tek mosgjetja e mjeteve të shëndetshme të komunikimit me entitetin
përkatës. Fakti që rreth 78% e të anketuarve janë të kënaqur me këtë shërbim, tregon
për efiçiencë të lartë në menaxhimin e komunikimeve dhe targetimin e pakënaqësive
kur një kabinë është e dëmtuar, jofunksionale, etj.

fig. 6

Më tej të anketuarit u pyetën në lidhje me ekzistencën e një sërë hapësirash, objektesh
dhe shërbimesh që normalisht duhet të jenë të ofruara nga bashkitë përkatëse.
Vlerësimi nuk u bë në prizmin e kënaqësisë dhe satisfaksionit në lidhje me këto
shërbime, por thjesht në lidhje me ekzistencën e tyre, pasi vetë prezenca e këtyre
shërbimeve, objekteve dhe hapësirave do të bënte përmbushje të funksionit të tyre.
Kësisoj, siç ilustrohet nga fig. 7, kur u pyetën në lidhje me sistemin e tubacioneve për
ujin e pijshëm, 89% e të anketuarve pohuan ekzistencën e tij. 2% e mohuan
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ekzistencën e sistemit funksional të tubacioneve të ujit të pijshëm, ndërsa 9% “nuk e
dinë”. Nëse risjellim të dhënat e fig. 1, rreth 95% e të anketuarve u shprehën
relativisht të kënaqur me cilësinë e ujit të pijshëm në qytetin e Korçës. Ndërkohë,
rreth 6% e këtyre pritet të jenë përgjigjur me “nuk e di” në lidhje me sistemin
funksional të ujit të pijshëm. Kjo do të thotë se rreth 6% të të anketuarve janë të
kënaqur me cilësinë e ujit të pijshëm, por nuk e dinë (ose nuk bëjnë ndërlidhjen) me
prezencën ose mungesën e një sistemi funksional tubacionesh.

fig. 7

Fig. 8 ilustron një shërbim jashtëzakonisht të rëndësishëm të ofruar nga bashkitë:
mirëmbajtja dhe rehabilitimi i shkollave dhe kopshteve. Sipas 64% të të anketuarve,
Bashkia Korçë i mirëmban shkollat dhe kopshtet. 4% mendojnë se Bashkia nuk i
mirëmban dhe rehabiliton ato, ndërsa një masë e madhe prej 32% nuk e dinë. Kjo do
të thotë se rreth 1 në 3 të anketuar nuk kanë konstatuar ndonjëherë prishjen dhe
mirëmbajtjen e shkollave dhe kopshteve; rregullimi i tyre mund t’u jetë dukur si një
gjë normale dhe e padetektueshme nga syri, ose si diçka që ka ndodhur jashtë dijenisë
së tyre imediate.
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fig. 8

Ndryshe nga mirëmbajtja dhe rehabilitimi i shkollave dhe kopshteve, të cilat janë një
shërbim që mund të mos detektohen dhe evidentohen prej syrit të pamësuar të
banorëve, prezenca e hapësirave të gjelbra dhe lulishteve është tërësisht çështje
shqisore. Kjo u vërtetua edhe nga të anketuarit, të cilët kishin një përgjigjje të qartë në
lidhje me ekzistencën ose mosekzistencën e hapësirave të gjelbra dhe lulishteve në
qytetin e Korçës. Kësisoj, sipas fig. 9, 75% e të anketuarve u përgjigjën se ekzistojnë
hapësirat e gjelbra dhe lulishtet. Ndërkohë 25% e tyre u përgjigjën se ato nuk
ekzistojnë. Nëse e analizojmë më mirë këtë përgjigje, perceptimi i të anketuarve në
lidhje me hapësirat e gjelbra nuk ka të bëjë me faktin nëse ato ekzistojnë
përgjithësisht në qytet. Në fakt, ka të bëjë më shumë me aksesin që këta qytetarë kanë
nëpër hapësira të gjelbra. Nëse ata mendojnë se nuk ka mjaftueshëm hapësira të
gjelbra, kjo nuk do të thotë se ato nuk ekzistojnë, por thjesht që janë të pakëta për të
përmbushur nevojat e banorëve në çdo zonë të qytetit. Në rastin konkret, interpretimi i
duhur është se 75% e banorëve kanë akses në hapësira të gjelbra, ndërsa 25% mund të
jetojnë në zona më të thella ose periferike të qytetit. Kësisoj, 1 në 4 banorë kanë
nevojë për shtim të hapësirave të gjelbra dhe lulishteve në zonat më të thella urbane
ku banojnë.
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fig. 9
E njëjta gjë vlen edhe për ekzistencën e këndeve sportive me standarde, siç shihet tek
fig.10. Këtu të anketuarit janë të dyzuar: 50% mendojnë se ka kënde sportive me
standarde, ndërsa 50% të tjerë mendojnë se kjo nuk është e vërtetë. Edhe këtu
interpretimi ka të bëjë me vetë standarded dhe perceptimin rreth tyre nga banorët, jo
thjesht në lidhje me ekzistencën apo mos-ekzistencën e tyre. Kësisoj nevojitet një
ndërhyrje masive dhe e organizuar në përmirësimin dhe shtimin e këndeve sportive
me standarde.

fig.10
Seksioni i rradhës në pyetësorin e përpiluar ka të bëjë me shpejtësinë e reagimit të
Bashkisë në situata të ndryshme. Shpejtësia e reagimit duhet të shihet si një shërbim
më vete, pasi është detyrë dhe parakusht i ekzistencës së strukturave shtetërore
mbrojtja e qytetarit dhe hapësirave të qëndrueshme të ofruara. Kësisoj sa më e lartë
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shpejtësia e reagimit të Bashkisë në lidhje me problematikat, aq më e lartë edhe
efiçienca e saj në dhënien e shërbimeve.
Në fillim banorët u pyetën në lidhje me reagimin e Bashkisë nëse një rrugë është e
dëmtuar. Vetëm 3% e tyre deklaruan se në këtë rast, Bashkia përgjigjet shpejt duke e
rregulluar rrugën. Në 45% të rasteve të anketuarit thanë se Bashkia reagon
mesatarisht, në një kohë që pjesa tjetër prej 45% thanë se Bashkia reagon ngadalë. Një
masë prej 7% nuk kishin informacion rreth kësaj. Ky trend është i ngjashëm me
rezultatet e ilustruara në fig. 5, ku duket qartë se 41% e të anketuarve janë të kënaqur,
ndërsa 32% janë mjaftueshmërisht të kënaqur. Ky trend mesatar kënaqësie i masës
73% është i krahasueshëm me trendin e reagimit, sipas të cilit shpejtësia e reagimit të
Bashkisë është mesatare në këto raste. Pra këtu mund të vëzhgojmë ndërtimin e një
trend-i: në thelb, të anketuarit nuk janë mjaftueshmërisht të kënaqur me rrugët jo për
shkak të cilësisë së ndërtimit ose shkatërrimit të shpeshtë, por për shkak të reagimit të
ulët të Bashkisë në rregullimin e tyre.

fig.11

Në lidhje me rastin kur dëmtohen ambiente brenda shkollave, 14% e të anketuarve
thonë se Bashkia reagon shpejt. Për shumicën prej 43% Bashkia reagon mesatarisht,
ndërsa për 14% ajo reagon ngadalë. 29% e të anketuarve u përgjigjën me “nuk e di”.
Nëse konsultojmë fig.8, mund të shikojmë se 32% e të anketuarve nuk kishin
informacion rreth rehabilitimit të shkollave dhe kopshteve. Po ta krahasojmë me 29%
të cilët nuk e dinë se si është reagimi i Bashkisë në lidhje me shkollat, 3% e të
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anketuarve nuk kanë parë ndonjëherë reagimin në lidhje me këtë çështje, por kanë një
opinion të përgjithshëm e të formuar në bazë të reagimeve në fusha të tjera.

fig.12
Ndërkohë duke konsultuar fig.8, 64% e të anketuarve e njohin si shërbim bashkiak
ekzistues në qytetin e Korçës rehabilitimin e shkollave dhe kopshteve. Nga këta 57%
mendojnë se Bashkia reagon shpejt ose mesatarisht, pra janë relativisht të kënaqur me
këtë shërbim. Pra nga ata 14% që mendojnë se Bashkia reagon ngadalë, 4% mendojnë
se kjo do të thotë që rehabilitimi nuk funksionon si process (fig.8), ndërsa 10%
mendojnë se edhe pse i ngadalshëm, rehabilitimi i shkollave është efikas.

Fig.13 paraqet shpejtësinë e reagimit të Bashkisë në rastet kur dëmtohet sistemi i
kanalizimeve apo tubacioneve. 39% mendojnë se Bashkia reagon shpejt. 39% të tjerë
mendojnë se Bashkia reagon mesatarisht, ndërsa 7% mendojnë se ajo reagon ngadalë.
15% nuk kanë asnjë informacion në lidhje me këtë. Nëse konsultojmë fig.3 dhe fig.7,
konstatojmë se 94% e të anketuarve janë mesatarisht të kënaqur me kanalizimet e
ujrave të zeza, ndërsa 89% mendojnë se ka sistem funksional uji të pijshëm. Ndërkohë
sipas fig.13 vëzhgojmë se rreth 78% të të anketuarve mendojnë se reagimi i Bashkisë
kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve apo tubacioneve është i pranueshëm. Këtu mund
të vëzhgojmë se në total 16% e të anketuarve mendojnë se ka një sistem të mirë
kanalizimi të ujrave të zeza, por 15% e tyre nuk kanë informacion rreth reagimit të
Bashkisë kur këto kanalizime dëmtohen. Poashtu e njëjta gjë mund të thuhet për 11%
të të anketuarve në lidhje me tubacionet e ujit të pijshëm.
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fig.13
Më tutje të anketuarve iu shtruan tre pyetje në lidhje me shërbimet emergjente,
komunikimin dhe interaksionin bashki-qytetar.
Kësisoj, të pyetur rreth kontaktit me punonjësit e Bashkisë dhe frekuencën me të cilën
ata i takojnë për të diskutuar dhe informuar, 23% u shprehën të kënaqur. Sipas tyre
punonjësit e Bashkisë i takojnë rregullisht, duke diskutuar dhe informuar përkatësisht.
54% ishin të pakënaqur në lidhje me këtë, duke shprehur se punonjësit e Bashkisë nuk
i takojnë. 23% u përgjigjën “nuk e di”; përgjigje e cila nuk mund të interpretohet.
Të pyetur nëse ka një zyrë ankesash apo informacioni rreth shërbimeve bashkiake,
36% u përgjigjën me “po”, 25% u përgjigjën me “jo” dhe 39% u përgjigjën “nuk e
di”.
Në fund, të pyetur nëse dinë ku të ankohen dhe çfarë procedure të ndjekin, 34% thanë
“po”, 34% thanë “jo” dhe 32% thanë “nuk e di”. Infografi 1 e ilustron këtë:
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inf.1

Në fund, të anketuarit u pyetën në lidhje me një sërë shërbimesh bashkiake, duke i
vlerësuar ato me notën nga 1 në 10 (ku nota 1 është vlerësimi më i ulët dhe nota 10
vlerësimi më i lartë). Shërbimet për të cilat ata u anketuan janë:
-

Ndërtimi i shkollave të reja;

-

Përpunimi i mbeturinave;

-

Qendrat shëndetësore dhe mjekët;

-

Cilësia e ujit;

Rreth përgjigjeve të përftuara nga ky anketim vlerësues u përftuan edhe mesataret e
secilës kategori, për t’i vendosur në një diagramë. Diagrama tregon secilin nga këto
shërbime sipas vlerësimit dhe rankimit prej të anketuarve (fig. 14).
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fig.14
Nga të katër shërbimet për të cilat u morën vlerësime mesatare prej të anketuarve në
qytetin e Korçës, ndërtimi i shkollave të reja u vlerësua me notën më të ulët, me 6.
Shërbimi i vlerësuar më pozitivisht është cilësia e ujit, me notën 8.6. Pozitivisht u
vlerësuan edhe qendrat shëndetësore dhe mjekët, me notën 7.4, ndërsa përpunimi i
mbeturinave u vlerësua me notën 6.5.
Duket se dy kategoritë më problematike, vlerësuar përkatësisht me notën 6 dhe 6.5,
janë ndërtimi i shkollave të reja dhe përpunimi i mbeturinave. Në fig.4 tregohet se në
lidhje me menaxhimin e mbeturinave, një pjesë e madhe e të anketuarve në masën
45% u përgjigjën me vlerësimin “mirë”. Një tendencë e përgjithshme e ilustruar në atë
grafik tregon për një zhvendosje drejt kënaqësisë mesatare me këtë sistem menaxhimi,
duke treguar nevojën për një përmirësim themeltar të përpunimit të mbeturinave.
Vlerësimi më problematik shkon për ndërtimin e shkollave të reja. Ndërsa rehabilitimi
dhe ndërtimi brenda shkollave ekzistuese përbën një trend mesatar, duket se ndërtimi i
shkollave të reja është një nevojë e rëndësishme për popullsinë në rritje brenda qytetit.
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ii. Njësi të 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 totale e njësive administrative të Bashkisë Korçë, për të nxjerrë
problematikat e përgjithshme të tyre. Këto pastaj do të krahasohen me të
dhënat e nxjerra për qytetin e Korçës, në mënyrë që të bëhen kontrastet dhe
krahasimet përkatëse.
Në seksionin e parë do të bëhet një rankim i vlerësimit pozitiv (sa të anketuar
vlerësuan me “shumë mirë” dhe “mirë”) 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 kabinave elektrike (komunikimi Bashki- OSHEE);

-

Mirëmbajtja e kanaleve kulluese/vaditëse;

-

Ndotja industriale;

-

Shtrimi i rrugëve parcelore;

-

Rehabilitimi i pritave malore;

-

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.
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fig.15
Në lidhje me pastërtinë e ujit të rubinetit, të anketuarit e njësisë administrative Mollaj
ishin më të kënaqurit. Prej tyre, 100% u shprehën shumë të kënaqur, të kënaqur dhe
mesatarisht të kënaqur. Kësisoj, 89% kishin një impresion pozitiv, ndërsa 11% kishin
një impresion mesatarisht pozitiv. Në rang të dytë është Vithkuqi, ku 79% shprehen
pozitivisht dhe 21% mjaftueshëm. Tre njësitë administrative më të pakënaqura me
cilësinë e ujit të rubinetit ishin në rend zbritës Voskopi, Voskopoja dhe Lekasi.
Megjithatë në njësinë administrative Voskop dhe Voskopojë mbi 50% e të anketuarve
u shprehën me opinion pozitiv. Vetëm të anketuarit në Lekas u shprehën se asnjë
përpjekje nuk është bërë, dhe asnjë infrastrukturë nuk ekziston, në thjeshtëzimin e
nevojës bazike për ujë të pastër dhe të pijshëm rubineti.
Fig.16 ilustron përshtypjen e të anketuarve në lidhje me ndriçimin gjatë natës.
Opinioni më pozitiv u shpreh prej të anketuarve në njësinë administrative Drenovë, ku
38% të anketuarve shprehën mendim pozitiv, ndërsa 43% shprehën mendim
mjaftueshmërisht pozitiv. Këtu mund të shikohet se më të kënaqur shprehen të
anketuarit e njësive administrative tek të cilat është investuar për turizëm, e ku është
ndërtuar infrastruktura e ndriçimit. Më të pakënaqurit sërisht janë të anketuarit në
njësinë më të largët administrative, Lekas. Asnjë prej të anketuarve atje nuk ishte i
kënaqur me ndriçimin gjatë natës. Duhet vërejtur edhe se në asnjë rast nuk kemi 50%
ose më shumë të të anketuarve në secilën njësi të cilët të kenë përshtypje pozitive në
lidhje me këtë variabël.
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fig.16

Sipas fig.17 ilustrohet tabloja e gjendjes për kanalizimet e ujrave të zeza për secilën
nga njësitë. Vërehet një trend i dyzuar: katër njësi, Voskopoja, Vithkuqi, Bulgareci
dhe Mollaj shfaqin trend shumë pozitiv, me gati 50% ose më shumë të të anketuarve
me këtë opinion, ndërsa tre njësi të tjera kanë performuar shumë dobët në këtë
variabël. Edhe këtu njësia e largët administrative Lekas paraqet pakënaqësi totale,
ndërsa në Mollaj vërehen kanalizimet më të mira të ujrave të zeza. Voskopi dhe
Drenova, me përkatësisht 30%-5% dhe 19%-19% paraqesin dy njësi të tjera
problematike ku duhet të investohet prej Bashkisë në lidhje me këtë problem imediat.
Gjithsesi për njësitë e tjera vëzhgohet një trend i qëndrueshëm.

fig.17
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Menaxhimi i mbeturinave si shërbim i ofruar nga Bashkia Korçë paraqet një trend të
zhvendosur në mënyrë më heterogjene në gradientin grafik. Kësisoj, njësia Lekas
mbetet në nivele të njëjta me shërbimet e tjera, me përgjigjet pozitive 0%, ndërsa
Mollaj paraqet trendin më pozitiv. Këtu mund të vërehet se njësia Voskopojë dhe
Voskop paraqesin një trend shumë të qëndrueshëm, ndërsa në njësinë Vithkuq,
Drenovë dhe Bulgarec nevojitet aksion imediat në procesin e menaxhimit të mbetjeve.

fig.18
Në vazhdim, fig.19 ilustron trendin në raport me shtrimin e rrugëve të dëmtuara. Edhe
në këtë rast njësia Lekas ofron një trend 0%-0% pozitive-të mjaftueshme. Vihet re se
gjithë njësitë e tjera, pavarësisht se ofrojnë një trend përgjithësisht mesatar-në-pozitiv,
anojnë thellësisht tek përgjigjja “mjaftueshëm”. Kësisoj, në asnjë rast kjo përgjigje
nuk tejkalohet nga “pozitiv”. Ilustrimi më i mirë i kësaj vjen tek njësia administrative
Voskopojë, ku duket qartë se asnjë prej të anketuarve nuk u përgjigj me “shumë mirë”
ose “mirë” në lidhje me cilësinë e rrugëve, por 50% u shprehën “mjaftueshëm”. Kjo
tregon se përgjithësisht në pjesën më të madhe të njësive administrative të Bashkisë
Korçë, ka rrugë mesatarisht të mira, por nevojitet shumë punë që ato të përmirësohen
dhe të kthehen në standarte të kënaqshme.
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fig.19

Në fig.20 ilustrohet mirëmbajtja e kabinave elektrike. Në fakt mirëmbajtja e kabinave
elektrike është një shërbim që ofrohet prej OSHEE, por në pyetësor dhe në përgjithësi
në përqasje vëzhgohet komunikimi që Bashkia ruan me këtë institucion. Kësisoj, në
rast të një komunikimi të mirë dhe targetimi efiçient të problematikave nga njëra palë
tek tjetra, do të kemi edhe një trend pozitiv në mirëmbajtjen e kabinave elektrike. Siç
mund të shihet, edhe këtu rezultatet më të dobëta janë regjistruar në njësinë
administrative Lekas, ku një sërë vështirësish (ku përfshihen edhe terreni i vështirë,
rrugët e pashtruara apo largësia e stërmadhe nga çdo cep tjetër i Bashkisë Korçë) kanë
bërë që edhe mirëmbajtja e kabinave elektrike të jetë në kuotën 0%. Rezultatet më të
mira janë regjistruar në njësinë Voskop, ku 50% e të anketuarve dhanë opinion
pozitiv, ndërsa 25% opinion mjaftueshmërisht pozitiv. Pra në këtë njësi kemi një trend
më së shumti pozitiv. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Voskopojën ose Mollajn,
ku vërehet një trend më së shumti pozitiv me nuanca mesatare më të theksuara. Njësia
Bulgarec, edhe pse ka performuar mirë në këtë variabël, duke u renditur e treta për
nga niveli total i përgjigjeve pozitive dhe të mjaftueshme, ka një tendencë të theksuar
tek “mjaftueshëm”. Kësisoj, vetëm 21% e të anketuarve u përgjigjën pozitivisht, dhe
50% u përgjigjën mjaftueshëm. Kjo tregon një trend të ndryshëm nga Voskopoja apo
Voskopi: pavarësisht se përgjithësisht janë të kënaqur dhe situata nuk është jashtë
normales, banorët e Bulgarecit janë të bindur se komunikimi Bashki-OSHEE në lidhje
me përmirësimin e kabinave elektrike mund të jetë shumë më efiçient dhe i mirë.
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fig.20
Kanalet kulluese dhe mirëmbajtja e tyre janë një tjetër shërbim për të cilën banorët e
njësive administrative u pyetën. Siç ilustrohet prej fig. 21, të gjitha njësitë
administrative performuan keq në këtë variabël. Në kuotën 0% u vlerësua mirëmbajtja
e kanaleve kulluese në Lekas dhe Vithkuq, ndërkohë që trendi më pozitiv u shënua në
Mollaj, ku vetëm 28% e të anketuarve u shprehën pozitivisht, dhe 22% e tyre u
shprehën mjaftueshëm. Njësitë e tjera treguan për një trend të ngjashëm, pavarësisht
se diku kemi tendencë më pozitive (Drenovë) apo më mesatare (Voskopojë). Në
përgjithësi shihet se nuk është bërë punë e mirë në mirëmbajtjen e kanaleve kulluese,
dhe kjo është një tendencë e përgjithshme për të gjithë njësitë administrative.

fig.21
Fig.22 ilustron menaxhimin e ndotjes industriale. Këtu shikojmë se trendi është
formuar nëpërmjet përgjigjeve të shpeshta pozitive, dhe atyre shumë të rralla
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mesatare. Kësisoj këtu kemi një hendek më të thellë mes përgjigjeve pozitive e
negative, çka tregon se banorët e secilës njësi kanë ide shumë të qarta në lidhje me
ndotjen industriale. Meqënëse kjo është një variabël e cila ndikon në mënyrë direkte
në punën apo jetesën e tyre, ky trend është i pritshëm. Këtu shikojmë tre grupime
njësish: Voskopoja dhe Mollaj tregojnë për një trend mjaft pozitiv, dhe një punë mjaft
të mirë të Bashkisë, në menaxhimin e ndotjes industriale. Respektivisht në Voskopojë
88% e të anketuarve u përgjigjën të kënaqur ose shumë të kënaqur në lidhje me këtë,
ndërsa 6% u shprehën mesatarisht të kënaqur. Akoma më i mirë është trendi në
Mollaj, ku 100% e të anketuarve u shprehën të kënaqur ose shumë të kënaqur.
Kategoria e dytë ka të bëjë me njësitë administrative ku përgjigjet pozitive ishin në
masën rreth 50%. Kjo tregon se në këto njësi administrative banorët ishin të dyzuar
mes atyre që thoshin se ndotja industriale është menaxhuar keq, dhe mes atyre që
mendojnë se ka një menaxhim të mirë të saj. Për njësinë Bulgarec, Voskop, Vithkuq
dhe Lekas kemi një polarizim të këtij lloji, meqë edhe përgjigjet “mjaftueshëm” ishin
të rralla. Në kategorinë e tretë vendoset vetëm njësia Drenovë, ku vetëm 33% e të
anketuarve u shprehën të kënaqur ose shumë të kënaqur me menaxhimin e ndotjes
industriale. Këtu 67% të të anketuarve u shprehën të pakënaqur ose shumë të
pakënaqur. Ky lloj polarizimi është shumë problematik, dhe nevojitet një menaxhim
më i targetuar dhe strategjik i ndotjes industriale, pasi në shumë raste ajo është
koncentruar vetëm në zona të caktuara. Kjo shpjegon se pse shëndeti dhe puna e një
pjesë të banorëve në njësi të caktuara është e pacënuar, ndërsa në të tjera zhvillon
pakënaqësi të mëdha.

fig.22
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Shtrimi i rrugëve parcelore, siç vëzhgohet tek fig.23, është një nga variablat që
performuan më dobët përgjatë anketimit në njësitë administrative të Bashkisë Korçë.
Në njësitë administrative Bulgarec, Drenovë, Vithkuq dhe Lekas asnjë nga të
anketuarit nuk shikon përmirësim ose zhvillim bazik të rrugëve parcelore në zonën ku
banojnë. Sipas tyre ky problem vazhdon të jetë i pranishëm prej shumë kohësh dhe
pengon në mënyrë direkte punët e tyre të përditshme, qoftë edhe në sigurimin e
mbijetesës. Në Voskopojë asnjë prej të anketuarve nuk mendon se është bërë një punë
pozitive për shtrimin e rrugëve parcelore, por 11% mendojnë se është bërë një punë e
mjaftueshme. Në Voskop gjejmë sasinë më të madhe, prej 15%, të atyre që mendojnë
se është bërë një punë pozitive, ndërsa në Mollaj gjejmë sasinë më të madhe, prej
28%, të atyre që mendojnë se është bërë një punë mesatare. Në përgjithësi kjo
variabël ka performuar shumë dobët në anketë.

fig.23

Një trend i ngjashëm me shtrimin e rrugëve parcelore mund të vëzhgohet edhe tek
rehabilitimi i pritave malore. Fig.24 ilustron këtë, dhe në mënyrë të dukshme emulon
një trend të ngjashëm me pyetjen pararendëse. Asnjë nga të anketuarit në Vithkuq dhe
Lekas nuk u përgjigjën pozitivisht ose mjaftueshëm, ndërsa vetëm 4% e të anketuarve
në Bulgarec u përgjigjën se ka patur një rehabilitim mesatar të pritave malore. Njësia
administrative më e kënaqur për rehabilitimin e pritave malore është Voskopi, me
25%, ndërkohë që një punë mesatarisht e mirë është bërë në Voskopojë, me një raport
22%-17%.
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fig.24
Në fund, shikojmë të dhënat e përftuara në lidhje me rehabilitimin e shtratit të
lumenjve. Në njësinë administrative Vithkuq dhe Lekas nuk është bërë asnjë zhvillim
pozitiv ose mesatarisht pozitiv në lidhje me këtë variabël. Edhe këtu, njësoj si në
rastin e rehabilitimit të pritave malore, të anketuarit në Voskop shikojnë zhvillimin
më të qëndrueshëm. Në këtë rast 65% e tyre mendojnë se është bërë një punë pozitive
në rehabilitimin e shtratit të lumenjve, ndërkohë që 25% e tyre mendojnë se është bërë
një punë e mjaftueshme. Ndërkohë një trend të ngjashëm servirin njësia Voskopojë,
Bulgarec, Drenovë dhe Mollaj. Trendi shkon drejt një pakënaqësie të lehtë në lidhje
me këtë variabël. Ndërkohë që në secilën prej këtyre katër njësive administrative
mesatarja e pozitivitetit nuk shkon më shumë se masa 25%, kemi një masë të madhe
të atyre që normalizojnë rezultatin duke u shprehur “mjaftueshëm”. Pra pavarësisht
një tendence të lehtë negative, duket se në 4 nga 7 njësitë administrative është bërë një
punë mesatare në rehabilitimin e shtratit të lumenjve.
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fig.25

Fig.26 analizon në mënyrë të përmbledhur gjithë shërbimet e vëzhguara më sipër.
Nisur nga mesatarja e pozitivitetit dhe mjaftueshmërisë në secilën variabël dhe secilën
njësi, është nxjerrë një përqindje mesatare e pakënaqësisë. Sa më majtas grafikut, aq
më të kënaqur u shprehën në tërësi banorët e njësive administrative të Korçës,
ndërkohë që sa më djathtas, aq më të pakënaqur ishin ata. Këtu do të kemi tre
kategorizime: kategorinë e shërbimeve me të cilat të anketuarit janë përgjithësisht të
kënaqur, kategorinë e shërbimeve me të cilat ata janë mesatarisht të kënaqur dhe
shërbimet me të cilat ata janë të pakënaqur. Tre shërbimet me të cilat të anketuarit e
njësive administrative janë të kënaqur, janë: pastërtia e ujit të rubinetit, menaxhimi i
mbeturinave dhe menaxhimi i ndotjes industrial. Këto të treja janë shërbime me
natyrë ekologjike. Duket se Bashkia ka bërë një punë shumë të mirë në lidhje me
pastërtinë dhe ruajtjen e vlerave bazike ekologjike. Pesë shërbimet që bëjnë pjesë në
kategorinë e dytë, pra në kategorinë e kënaqësisë mesatare, janë: mirëmbajtja e
kabinave elektrike, ndriçimi gjatë natës, shtrimi i rrugëve të dëmtuara, kanalizimet e
ujrave të zeza si dhe rehabilitimi i shtratit të lumenjve. Më së shumti mirëmbajtja e
kabinave elektrike dhe ndriçimi gjatë natës kanë të bëjnë me komunikimin mes
Bashkisë dhe OSHEE. Siç shihet mund të bëhet një punë më e mirë në administrimin
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e këtij komunikimi. Shtrimi i rrugëve të dëmtuara, që sillet më shumë si një reagim i
shpejtë rast pas rasti, duhet të përmirësohet në efiçiencë. Ndërkohë si imediate dhe me
nevojë për përkujdesje shihet kanalizimi i ujrave të zeza dhe rehabilitimi i shtratit të
lumenjve, që arrijnë rreth 50% të kuotës së pakënaqësisë.
Në kategorinë e fundit shihen tre shërbimet më problematike, të cilat kanë nevojë jo
vetëm për një reagim të menjëhershëm nga Bashkia, por edhe një përmirësim radikal.
Këto janë: mirëmbajtja e kanaleve kulluese, rehabilitimi i pritave malore dhe shtrimi i
rrugëve parcelore. Pakënaqësia e lartë me këto shërbime në shkallë Bashkie tregon se
ato cënojnë dhe pengojnë në mënyrë direkte punën dhe jetesën e banorëve të secilës
njësi. Siç shihet ato kanë natyrë më së shumti bujqësore dhe blegtorale, pasi që të treja
ndikojnë në administrimin e përditshëm të jetesës dhe të ardhurave të banorëve.
Kësisoj nevojiten shtrime të rrugëve parcelore, të cilat janë përgjithësisht shumë të
dëmtuara e amortizuara, rehabilitimi i pritave malore (që janë në një gjendje shumë të
vështirë përgjithësisht) si dhe mirëmbajtja e kanaleve kulluese, të cilat përgjithësisht
janë ose të vjetëruara e kthyera në moçale, ose inekzistente. Përmirësimi i këtyre tre
shërbimeve do të sillte edhe në rritjen e efiçiencës bujqësore e blegtorale të këtyre
zonave.

fig.26
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Në vazhdim anketimi përfshiu ekzistencën ose mosekzistencën e një sërë shërbimesh
të ofruara nga Bashkia për njësitë administrative. Grafikët ilustrojnë totalin e
përgjigjjeve, duke treguar trendin e problematikës në të gjithë zonën përpos qytetit.
Në këtë rast njësitë administrative nuk janë marrë të ndara dhe të krahasuara mes tyre
pasi veçmas nuk arrijnë të ilustrojnë trendin e përgjithshëm të problematikave.
Fig.27 ilustron ekzistencën e një sistemi funksional tubacionesh për ujin e pijshëm.
Për 69% të të anketuarve ekziston një sistem i tillë. Për 29% të të anketuarve për të
gjithë njësitë, nuk ekziston një sistem funksional tubacionesh, ndërsa 2% u përgjigjën
me “nuk e di”. Duke qënë se fig.26 ilustron se kënaqësia me cilësinë e ujit të pijshëm
është në shkallën 70%, edhe rezultatet e fig.27 ngjajnë shumë racionale dhe të
qënësishme, pasi ekzistenca e sistemit funksional të tubacioneve nënkupton edhe
cilësi më të lartë të ujit të pijshëm.

fig.
27

Fig.28 ilustron ekzistencën e urave të forta dhe të sigurta. Për shumicën prej 55% të të
anketuarve në bazë njësish administrative, nuk ekziston një sistem urash. Për 38% të
tyre ekzistojnë, ndërsa prej 7% nuk ka njohuri rreth kësaj çështjeje. Edhe në terren
duket qartë se sistemi i urave është i vjetëruar, duke i bërë ato përgjithësisht të
rrezikshme. Nëse i shtojmë kësaj shpeshtësinë e lëvizjes, duket se kjo është një nga
nevojat më imediate për të gjithë Bashkinë. Në fakt, për shumë nga banorët e anketuar
të njësive, vjetërimi i urave i bën ata të druhen jo vetëm për mbarëvajtjen e punëve të
përditshme, por edhe për sigurinë e fëmijëve që i kalojnë çdo ditë.
32 | R a p o r t S t u d i m i

fig.
28
Të pyetur nëse ekziston mirëmbajtja e shkollave dhe kopshteve, të anketuarit u
përgjigjën përgjithësisht të dyzuar. Për 49% të tyre kopshtet dhe shkollat e zonës
mirëmbahen, ndërsa për 32% të tyre kjo nuk ndodh. 19% nuk kishin informacion, pasi
kjo është një variabël e cila përgjithësisht nuk ka impakt dhe ndikim direkt shqisor në
punët e tyre të përditshme. Gjithsesi duket se është bërë një punë selektive dhe
mesatarisht e pranueshme në mirëmbajtjen e shkollave dhe kopshteve. Nevojitet një
aksion më i gjerë, pasi në njësitë më të thella këto godina janë lënë në arresë, duke
humbur gjithë standartet që nevojiten për edukimin normal të fëmijëve.

fig.
29
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Fig.30 ilustron faktin nëse ekzistojnë hapësira të gjelbra dhe lulishte. Për shumicën
prej 83% të të anketuarve këto nuk ekzistojnë. Për 16% të tyre ka hapësira të gjelbra
dhe lulishte, ndërkohë që 1% nuk kishin informacion. Duket qartë se në shumicën
dërrmuese të njësive administrative të Korçës nuk ka parqe dhe zona të gjelbra sipas
standarteve dhe normave. Ekzistenca e tyre shihet si një luks prej banorëve, të cilët
kanë nevoja akoma më imediate si shtrimi i rrugëve brenda fshatit, pritat malore apo
rrugët parcelore. Për një popullsi të orientuar drejt punës bujqësore e blegtorale dhe
ekzistencës bazike, mungesa e hapësirave të gjelbra është e pranishme por jo e
rëndësishme a prioritare.

fig.
30

Edhe ekzistenca e këndeve sportive me standarte ndjek të njëjtën logjikë dhe trend të
lulishteve dhe hapësirave të gjelbra. Për 87% të të anketuarve nuk ekzistojnë kënde
sportive me standarte, ndërsa për 13% të tyre këto ekzistojnë. Më së shumti shkollat
dhe kopshtet nuk i disponojnë ato, ndërsa disa kënde sportive janë krijuar nëpërmjet
ndihmës së bizneseve private. Edhe në këtë rast, kjo nuk shihet si një nevojë e
menjëhershme dhe prioritare.
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fig.
31

Seksioni i rradhës ilustron shpejtësinë e reagimit me të cilën Bashkia vepron në
rregullime të ndryshme. Këtu rehabilitimi, ndërtimi dhe shërbime të tilla në kushte
emergjente duhet medoemos të shihet si një shërbim; sa më e lartë shpejtësia e
reagimit, aq më i mirë shërbimi përkatës i ofruar.
Fig.32 ilustron reagimin e Bashkisë kur një rrugë është e dëmtuar. Në fakt, meqënëse
të anketuarit janë të pakënaqur në masën 54% (fig.26) me shtrimin e rrugëve të
dëmtuara, duket edhe logjike që shumica prej 76% e tyre mendojnë se reagimi i
Bashkisë në lidhje me këtë është i ngadalshëm. 15% e tyre mendojnë se rrugët e
dëmtuara shtrohen me shpejtësi mesatare, dhe vetëm 2% mendojnë se ato shtrohen
shpejt. 7% nuk kishin informacion. Duket qartë se rrugët e dëmtuara prishen në
mënyrë më të shpejtë seç ato rregullohen. Kjo krijon një akumulim pakënaqësie dhe
vështirësish themeltare të cilat shoqërojnë banorët e zonës dita-ditës. Nevojitet një
reagim më i shpejtë dhe më efiçient në lidhje me këtë variabël.
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fig.
32

Fig.33 ilustron reagimin kur dëmtohen ambiente brenda shkollës. Duket se këtu të
anketuarit janë të dyzuar në përgjigjet e tyre. 5% mendojnë se reagimi i Bashkisë për
rehabilitimin e tyre është i shpejtë. 32% mendojnë se reagimi është mesatar, ndërsa
39% mendojnë se është i ngadalshëm. Për shkak të mosperceptimit të menjëhershëm
shqisor të kësaj çështje, 24% e të anketuarve u përgjigjën me “nuk e di”. Nëse
rishikojmë fig.29, 32% të të anketuarve mendojnë se nuk ekziston mirëmbajtja e
kopshteve dhe shkollave. Kjo shifër, e ngjashme me 39% të cilët u përgjigjën se
reagimi është i ngadaltë, tregon se përgjithësisht këto godina ekzistojnë por janë
vjetëruar, amortizuar dhe shpeshherë rrezikojnë të shemben. Meqënëse ka shumë
fëmijë të cilët frekuentojnë këto shkolla dhe kopshte, shihet si nevojë e menjëhershme
dhe emergjente rehabilitimi i tyre.
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fig.
33

Fig.34 ilustron reagimin kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve dhe tubacioneve. 6% e
të anketuarve mendojnë se kur dëmtohen kanalizimet dhe tubacionet, reagimi i
Bashkisë për t’i rregulluar është i shpejtë. 17% mendojnë se reagimi është mesatar,
ndërsa shumica prej 60% mendojnë se reagimi është i ngadalshëm. 17% e të
anketuarve u përgjigjën “nuk e di”. Sipas fig.27, 69% e të anketuarve pranuan
ekzistencën e një sistemi funksional tubacionesh për ujin e pijshëm. Kjo do të thotë se
për shumicën e atyre që e pranojnë se ka sistem funksional, rehabilitimi në raste
problemesh është mesatar ose i ngadaltë. Kësisoj pavarësisht se sistemi ka qënë më së
shumti i qëndrueshëm, hasen shumë probleme në momentin që ai prishet ose ka
nevojë për mirëmbajtje. Bashkia duhet të bëjë një punë më të mirë për të reaguar në
mënyrë të shpejtë ndaj problemeve themeltare me ujin e pijshëm, pavarësisht se për
momentin rrjeti ka qënë i paamortizuar.
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fig.
34

Fig.35 ilustron reagimin kur dëmtohet një urë. Shumica prej 60% e të anketuarve
mendojnë se në këtë rast Bashkia reagon jashtëzakonisht ngadalë, madje ka raste që
urat nuk janë mirëmbajtur për dekada me rradhë. 18% e të anketuarve mendojnë se
reagimi është mesatar, ndërsa vetëm 6% mendojnë se ka reagim të shpejtë. Për 16% të
të anketuarve përgjigjja është “nuk e di”. Nëse shikojmë fig.28, 55% e të anketuarve
mendojnë se nuk ekzistojnë ura të forta dhe të sigurta. Meqënëse 60% e tyre
mendojnë se reagimi kur dëmtohet një urë është i ngadaltë, kjo do të thotë se nuk
mungojnë urat por mungon mirëmbajtja. Kësisoj gati të gjithë të anketuarit dëshmojnë
për impaktin e këtij fenomeni të rrezikshëm, për shkak të mirëmbajtjes së keqe dhe të
ngadaltë të urave.
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fig.
35

Pavarësisht se variablat ekologjike performuan mirë në anketim për këtë rajon, fig.36
ilustron se nevojitet një punë shumë më e madhe në pastrimin e mbeturinave nga
zonat e banuara dhe lumenjtë. 14% e të anketuarve mendojnë se ky reagim është i
shpejtë, ndërsa 26% mendojnë se është mesatar. Shumica prej 57% të të anketuarve
mendojnë se reagimi kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj është i
ngadaltë, ndërkohë që 3% u përgjigjën me “nuk e di”. Të anketuarit theksuan në
shumicë se reagimi i Bashkisë është cilësisht shumë i ngadaltë kur hidhen mbeturina
në lumenj, përkundër me mbeturinat në zona të banuara të cilat kanë filluar të
pastrohen. Nëse ilustrojmë fig.26, 58% e të anketuarve ishin të pakënaqur me
rehabilitimin e shtratit të lumenjve, duke e futur këtë shërbim në kategorinë mesatare
të pëlqyeshmërisë. Kjo shifër është gati ekzakte me shumicën prej 57% që mendojnë
se reagimi kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj është i ngadaltë, duke
provuar se problemi i banorëve nuk është aq shumë me zonat e banuara në përgjithësi,
por me lumenjtë. Nevojitet një aksion i madh dhe radikal në pastrimin e lumenjve, në
të njëjtat trajta të aksionit që po bëhet për pastrimin e mbetjeve në zona të banuara.
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fig.
36

Në seksionin e rradhës analizojmë komunikimin që Bashkia ka përgjithësisht me
banorët e zonës, duke vënë theks tek takimet që ata bëjnë, diskutimet periodike dhe
ankesat. Sikundër shihet nga fig.37, 41% e të anketuarve njohin se ku të ankohen dhe
natyrën e procedurës që duhet të ndjekin. 43% e tyre nuk e dinë se ku a si procedohet
në lidhje me këtë çështje, dhe 16% nuk u përgjigjën. Kjo tregon se një pjesë më e
vogël se gjysma e të anketuarve nuk njohin se ku mund të adresojnë problemet e tyre,
pra nevojitet një fushatë e madhe informuese. Shumica prej 55% e të anketuarve u
shprehën se njohin ekzistencën e një zyre ankesash dhe informacioni, përkundër 36%
që nuk njohin një të tillë, dhe 9% që nuk u përgjigjën. Diferenca mes atyre që njohin
për ekzistencën e një zyre ankesash dhe atyre që e dinë se ku të ankohen është 12%.
Këta 12% njohin ekzistencën e një zyre ankesash dhe informacioni, por nuk e dinë si
procedohet, për dy arsye të mundshme: së pari, sepse askush nuk i ka informuar sesi
të procedojnë, ose për arsye se këto godina nuk përmbushin ato çka janë ligjërisht
shërbimet që duhet të përmbushin. Në fund, të pyetur nëse shkojnë t’i takojnë
përfaqësuesit e Bashkisë për të diskutuar, shumica dominante prej 64% të të
anketuarve u përgjigjën negativisht. Vetëm 26% e tyre u përgjigj pozitivisht,
ndërkohë që 10% nuk dhanë përgjigje. Në këtë pikë kjo dominancë që përgjigjet
negativisht është shqetësuese, dhe nevojitet të merren masa në terren sa më shpejt.
Në kapitullin e rezultateve të përziera do të krahasohet komunikimi me Bashkinë për
secilin nga qytetet dhe me totalin e njësive administrative të secilës Bashki.
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fig.
37
Seksioni i fundit i anketës ka të bëjë me vlerësimet me notën 1-10 (ku 1 është nota
minimale dhe 10 nota maksimale) për shërbime të ndryshme të ofruara nga Bashkia.
Nëse në kapitullin pararendës vlerësimet u vëzhguan për qytetin e Korçës, ky seksion
do të merret me vlerësimet në shtatë njësi të tjera administrative të Bashkisë Korçë.
Këto vlerësime do të bëhen në dy dimensione: së pari vlerësimet krahasimore
(vlerësimi mesatar për secilën njësi administrative, vendosur në perspektivë) dhe së
dyti vlerësimet e përgjithshme për secilin shërbim (vlerësimi mesatar i marrë për
gjithë njësitë administrative bashkë, duke krijuar një rankim të problemeve në bazë të
notës).
Së pari, fig.38 tregon vlerësimet mesatare për ndërtimin e shkollave të reja. Me notën
më të ulët 3.3 vlerësohet Voskopoja, një zonë turistike dhe e afërt me qytetin. Me
notën më të lartë prej 7.8 vlerësohet Lekasi, zona më e largët me qytetin e Korçës. Ky
trend tregon qartazi se sa më larg qytetit, aq më shumë është investuar për shkolla të
reja. Studentët nga njësitë më të afërta administrative zgjedhin ta vazhdojnë shkollën
në qytetin e Korçës, e kësisoj investimet e mundshme janë bërë jokoherente.

41 | R a p o r t S t u d i m i

fig.38

Fig.39 ilustron vlerësimin mesatar për përpunimin e mbeturinave. Me notën më të ulët
vlerësojnë banorët e njësisë Lekas, ndërsa me notën më të lartë ata të Voskopojës.

fig.39

Edhe vlerësimi mesatar në lidhje me mirëmbajtjen e depove të ujit shërben një trend
mesatar, të ngjashëm me atë të menaxhimit të mbetjeve. Bulgareci performon më mirë
se gjithë njësitë e tjera në këtë variabël, me notën mesatare 7.3, pasuar prej Drenovës
dhe Voskopojës me notën 5.4. Vithkuqi dhe Lekasi kanë mirëmbajtjen më të dobët të
depove të ujit. Trendi këtu është po aq i qartë sa edhe tek menaxhimi i mbeturinave:
sa më e largët njësia administrative, aq më poshtë vlerësohet kjo si variabël. Pra duket
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se është investuar më së shumti në mirëmbajtjen e depove pranë qytetit dhe qendrës
administrative të rajonit.

fig.40

Më tutje, fig.41 ilustron vlerësimin mesatar për qendrat shëndetësore dhe mjekët.
Përgjithësisht kjo është një variabël e vlerësuar me nota të larta. Siç shihet, me notën
më të ulët prej 5.7 vlerësohet Drenova. Kjo do të thotë se vlerësimi mesatar është më i
lartë se standarti normal i vlerësimit të variablave të tjera. Vlerësimi maksimal është
në Lekas, me notën 9.4, pasuar prej Bulgarecit me notën 8.5 dhe Mollajt me notën 8.
Këtu nuk ka ndonjë trend të lidhur me largësinë apo pozicionin gjeografik në raport
me qendrën. Ajo që vërehet është një investim i qëndrueshëm në kohë dhe hapësirë
për të mundësuar sistem sa më të qëndrueshëm qendrash shëndetësore dhe mjekësh.

fig.41
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Regjistrimi i tokave është një problem që ka shoqëruar dy dekadat e para të
tranzicionit post-komunist. Përmasat e këtij problemi (i cili është më i madh se
energjitë potenciale bashkiake, por gjithsesi ilustrues në trend) vëzhgohen edhe në
rezultatet e fig.42. Në asnjë nga njësitë administrative vlera mesatare nuk shkon më
shumë se 5.8 (Bulgarec), dhe vlerësimi minimal është 2.3 (Lekas). Këtu shihet një
trend i lehtë i lidhur me pozicionin gjeografik: sa më afër qendrës administrative, aq
më e lartë është nota vlerësuese.

fig.42
Sikundër u vëzhgua në seksionet e mëparshme, cilësia e ujit për gjithë Bashkinë është
një variabël positive në tërësi. Kjo ilustrohet edhe nga trendi i lartë i treguar në fig.43,
ku vlerësimi maksimal është me notën 7.9 në Mollaj, pasuar nga Vithkuqi me 7.5 dhe
Bulgareci me 7.4. Megjithatë një rënie drastike vërehet për Lekasin, ku vlerësimi
është minimal me notën mesatare 1.9. Kjo për shkak të largësisë dhe vështirësisë së
investimeve bazike në këtë zonë. Megjithatë, nevojitet një ndryshim drastik i situatës
në këtë njësi administrative, pasi uji i pastër dhe i pijshëm është një detyrim bazik në
kontratën sociale mes banorëve dhe administratorëve vendorë.
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fig.43

Më tutje, fig.44 ilustron mesataren e rrugëve hyrëse në njësi. Trendi që vëzhgohet
është mesatar-në-rënës, ku spikat Drenova me rrugët më të mira hyrëse dhe
vlerësimin 7.1, pasuar nga Mollaj me notën 6.8. Njësia administrative me rrugët më
problematike edhe këtu është Lekasi. Në fakt investimi në këto rrugë hyrëse qëndron
në përpjestim të drejtë me afërsinë ndaj qytetit të Korçës, si dhe në bazë të strategjisë
zhvillimore turistike. Poashtu, fakti që rrugët hyrëse vlerësohen me notë kaq të ulët në
Lekas, jep shkas të mendohet se rrugët e vështira dhe largësia bëjnë që edhe variablat
e tjera në përgjithësi të mos jenë të zhvilluara në këtë zonë.

fig.44
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Në fund, fig.45 ilustron një nga problemet më të mëdha të gjetura për këtë rajon:
rrugët brenda fshatit. Sikundër u vëzhgua edhe në seksionet e mëparshme, ky është
një problem akut. Mesataren më të mirë të vlerësimit e mban njësia administrative
Drenovë me notën 5, pasuar nga Voskopi dhe Vithkuqi me notën 3. Lekasi,
Voskopoja, Bulgareci dhe Mollaj janë njësitë më problematike, por jo me ndonjë
ndryshim shumë të madh nga dy të parat. Nevojitet veprim i menjëhershëm në
rregullimin e rrugëve të brendshme të fshatit në çdo njësi, pasi kjo cënon në mënyrë
direkte punët e përditshme dhe jetesën e banorëve.

fig.45
Grafiku i mëposhtëm ilustron mesataren e përgjithshme të shërbimeve për gjithë
njësitë administrative. Kësisoj, janë marrë të gjitha shërbimet e lartpërmendura dhe
është nxjerrë një mesatare për secilën, për të parë kështu ku ka nevoja më emergjente
dhe ku gjendja është më mirë. Vlerësimi më i mirë shkon për qendrat shëndetësore
dhe mjekët; ky shërbim vlerësohet me notën 7.5. Pasohet prej cilësisë së ujit, me 6.2,
që përmendëm si një nga pikat më të forta të rajonit. Më tutje ndërtimi i shkollave të
reja, me notën 5.1. Pavarësisht se ka një nevojë të madhe për shkolla dhe rehabilitim
të godinave ekzistuese, vërejtëm se sa më larg qendrës administrative të Bashkisë, aq
më shumë është investuar për shkolla. Studentët nga njësitë e afërta zakonisht
zgjedhin që të studiojnë në qytetin e Korçës. Me 4.8 vlerësohet përpunimi i
mbeturinave, rrugët hyrëse në njësi dhe mirëmbajtja e depove të ujit. Ky vlerësim
mesatar-i ulët ilustron faktin që nevojitet më shumë punë dhe investime sidomos në
pastrimin e lumenjve e zonave ujëmbledhëse, në rregullimin e rrugëve hyrëse në njësi
të largëta si Lekasi apo në mirëmbajtjen e depove të ujit në tërësi.
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Në fund, dy çështjet më problematike janë regjistrimi i tokave (me notën 4) dhe rrugët
brenda fshatit, me notën minimale 2.8. Së pari regjistrimi i tokave është një problem
që persiston jo vetëm në Bashkinë Korçë por në tërësi në gjithë Shqipërinë. Ky
problem mund të zgjidhet nëpërmjet një koordinimi dhe koherence më të mirë mes
pushtetit local dhe pushtetit qendror, si dhe nëpërmjet zbatimit efficient të strategjive
kombëtare. Rrugët brenda fshatit, nga ana tjetër, janë një problem shumë i madh.
Nëse vëzhgojmë diferencën në vlerësim mes kësaj variable dhe variablës së rrugëve
hyrëse në njësi, duket se është vendosur fokus tek akset kombëtare apo ato strategjike
për rajonin, dhe janë harruar indet brenda këtyre njësive. Këto inde rrugore janë
jashtëzakonisht të rëndësishme si në rritjen e efiçiencës bujqësore e blegtorale, ashtu
edhe në përmirësimin progresiv të cilësisë së jetës për banorët e zonës. Kësisoj
nevojitet një përqëndrim më i madh dhe i përkujdesur fondesh publike në shtrimin e
rrugëve brenda fshatrave.

graf.2
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4. Bashkia Devoll
Pjesa e dytë dhe e parafundit e raportit studimor analizon Bashkinë Devoll, duke
përfshirë këtu qytetin e Bilishtit dhe gjithë njësitë administrative përkatëse. Analiza
do të jetë në përputhje me strukturën e ndjekur për Bashkinë Korçë. Kategoritë dhe
procesi anketues janë bërë sipas të njëjtës metodologji, dhe sipas të njëjtit pyetësor.
Kjo do të ndihmojë që në kapitullin e rezultateve të ndërthurrura të kemi të dhëna sa
më të qarta mes tre bashkive. Në fillim do të vijohet me analizën e shërbimeve
bashkiake për qytetin e Bilishtit, dhe mëpas do të merremi me katër njësitë e tjera
administrative.

i. Qytet
Të pyetur rreth pastërtisë së ujit të rubinetit, 53% e të anketuarve në qytetin e Bilishtit
u përgjigjën me “shumë mirë” dhe 47% u përgjigjën me “mirë”. Duket se qyteti
disponon një sistem të mirë shpërndarje, si dhe pastërti.

fig.46
Në lidhje me ndriçimin gjatë natës, të anketuarit dhanë përgjigje më të moderuara me
tendencë mirë-drejt-mesatares. Kështu, vetëm 12% u përgjigjën se ka një sistem
shumë të mirë ndriçimi gjatë natës. Shumica prej 65% u përgjigj me “mirë”, ndërsa
një grup prej 23% u përgjigj me “mjaftueshëm”. Shihet qartë se përgjithësisht sistemi
i ndriçimit brenda qytetit është i mirë, përveç zonash të caktuara, ku mund të
përmirësohet.
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fig.47
Opinioni në lidhje me kanalizimet e ujrave të zeza ka një vektor që peshon më shumë
drejt mesatares. Siç ilustrohet prej fig.48, vetëm 12% e të anketuarve thanë se
kanalizimet e ujrave të zeza janë shumë të mira. 35% u përgjigjën me “mirë” dhe
shumica prej 41% u përgjigjën me mjaftueshëm. Një shumicë e vogël e kombinuar
prej 12% u përgjigjën keq dhe shumë keq. Kësisoj duhet menduar se në përgjithësi
kanalizimet e ujrave të zeza ekzistojnë, por ka vend për përmirësim, strukturim më të
mirë urban dhe rehabilitim aty ku është e nevojshme.

fig.48
Njësoj si ndriçimi gjatë natës, menaxhimi i mbeturinave për qytetin e Bilishtit ka një
trend që peshon drejt “mirë”, me tendenca të lehta “mjaftueshëm”. Kësisoj, 18% e të
anketuarve mendojnë se mbeturinat menaxhohen shumë mirë, dhe shumica prej 53%
mendon se ato menaxhohen mirë. 18% mendojnë poashtu se ky sistem menaxhimi
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është mesatar, ndërsa 6% mendojnë se ai është i keq. Një pakicë prej 5% deklaruan se
nuk kishin informacion në lidhje me këtë. Duket qartë nga gjithë kampionimi se ka
një tendencë pozitive në lidhje me menaxhimin e mbeturinave brenda qytetit.

fig.49
Fig.50 ilustron procesin e shtrimit të rrugëve të dëmtuara brenda qytetit. Këtu kemi
një trend që shkon nga mjaftueshëm në keq, ndërkohë që asnjë prej të anketuarve nuk
deklaroi se ka rrugë të shtruara shumë mirë ose mirë brenda qytetit. 41% të të
anketuarve thanë se cilësia e sistemit rrugor brenda-qytetës është mesatare, ndërsa
shumica prej 47% u përgjigjën se ky sistem është i keq. Madje një pakicë prej 12% të
të anketuarve thanë se sistemi i shtrimit të rrugëve të dëmtuara është shumë i keq, dhe
në shumë zona kjo përbën problem sidomos në sezonin e rreshjeve. Kësisoj shtrimi i
rrugëve brenda-qytetëse është një proces që duhet të ndodhë në mënyrë emergjente
dhe të shpejtë.
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fig.50
Sikundër u përmend edhe në kapitullin e mëparshëm, mirëmbajtja e kabinave dhe
rrjetit elektrik ka të bëjë më shumë me administrimin e komunikimeve të shëndetshme
mes Bashkisë Devoll dhe OSHEE. Duket se për qytetin e Devollit ky komunikim
është jashtëzakonisht i mirë, pasi 35% e të anketuarve u shprehën shumë të kënaqur,
dhe shumica prej 41% u shprehën të kënaqur. Një pakicë prej 12% u shprehën
mjaftueshmërisht të kënaqur, dhe një grup i kombinuar prej 12% u përgjigjën me
“keq” dhe “shumë keq”. Duket se përpos një komunikimi të mirë mes dy
institucioneve, mirëmbajtja e kabinave elektrike brenda qytetit është bërë në mënyrën
më të mirë të mundshme.

fig.51
Seksioni i rradhës konsiston në konstatimin nëse ekzistojnë apo jo shërbime të
ndryshme bashkiake. Kësisoj, për 100% të të anketuarve ekziston një sistem
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funksional uji të pijshëm. Kjo e dhënë vërteton edhe të dhënat pozitive të gjetura tek
fig.46.

fig.52
Në lidhje me mirëmbajtjen e shkollave dhe kopshteve, opinioni i anketuar është i
dyzuar. Për 47% të të anketuarve ato mirëmbahen, ndërsa për 29% kjo nuk ndodh.
Një sasi e madhe të anketuarish prej 24% u përgjigjën me “nuk e di”, pasi siç u pa
edhe në kapitullin paraardhës, kjo është një çështje që nuk bie shumë në sy.

fig.53
Për shumicën e të anketuarve, pra për 71% të tyre, në Bilisht ekzistojnë hapësira të
gjelbra dhe lulishte. Për 29% të tyre kjo nuk është e vërtetë. Duke qënë se Bilishti
është një qytet i vogël, ka tendencën që një numër i vogël hapësirash të gjelbra të
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përmbushin nevojat e pjesës më të madhe të banorëve, ndryshe nga një qytet i madh si
Korça. Kësisoj duket se hapësirat e gjelbra nuk janë një problem në këtë qytet.

fig.54
Ndryshe nga hapësirat e gjelbra, duket se Bilishtit i mungojnë kënde sportive me
standarte. Këtë e thonë 76% të të anketuarve, ndërsa 24% thonë se ekzistojnë kënde
sportive me standarte. Për shumicën e të anketuarve të vetmet kënde sportive me
standarte janë ato të ofruara nga disa biznese private përreth zonës.

fig.55
Seksioni i rradhës ilustron shpejtësinë e reagimit të Bashkisë Devoll në raste të
caktuara, ndaj problematikash të caktuara. Siç ilustrohet nga fig.56, të pyetur rreth
reagimit të Bashkisë kur një rrugë dëmtohet, vetëm 6% thanë se Bashkia vepron
shpejt dhe në mënyrë të menjëhershme. Për 47% të të anketuarve Bashkia vepron
mesatarisht, ndërsa për 47% të tjerë ajo vepron ngadalë. Pra kemi një dyzim mes
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këtyre dy përgjigjjeve. Nëse vështrojmë fig.50, 41% e të anketuarve thanë se cilësia e
rrugëve në Bilisht është mesatare, ndërsa 47% thanë se ato janë keq. Po të
kombinojmë këto dy grafikë, shikojmë se me gjasa ata që janë përgjigjur
“mjaftueshëm” tek fig.50, janë përgjigjur “mesatarisht” tek fig.56, ndërsa ata që
mendojnë se kur dëmtohet një rrugë Bashkia reagon ngadalë, mendojnë se cilësia
aktuale e rrugëve është e keqe. Kësisoj kjo tregon se rrugët në Bilisht nuk janë
rregulluar prej shumë kohësh, duke u lënë në harresë.

fig.56
Fig.57 tregon reagimin e Bashkisë Devoll kur dëmtohen ambiente brenda shkollave
në qytetin e Bilishtit. Për 12% të të anketuarve, reagimi është i shpejtë. Për 41% të
tyre reagimi është mesatar, dhe po për aq, për 41% të tjerë, reagimi është i ngadaltë.
Ky trend është i ngjashëm me atë të vëzhguar tek grafiku i rrugëve të dëmtuara.
Shihet se ka një trend mesatar në të ngadaltë në rastet kur dëmtohen ambiente brenda
shkollës.
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fig.57

Një trend pak më i ndryshëm shihet tek reagimi kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve
apo tubacioneve. Siç u duk nga seksionet pararendëse, qyteti i Bilishtit ka një sistem
të mirë tubacionesh, cilësi të mirë uji të pijshëm, dhe sistem mesatarisht të mirë
kanalizimesh. Këtë lloj trendi mund ta vëzhgojmë edhe tek fig.58. Këtu për 24% të të
anketuarve Bashkia reagon shpejt, për 35% ajo reagon mesatarisht, për 12% ajo
reagon ngadalë, si dhe 29% nuk kishin informacion rreth kësaj çështje.

fig.58

Një seksion shumë i rëndësishëm janë tre pyetjet rreth komunikimit të qytetarëve të
Bilishtit me punonjësit e Bashkisë dhe institucionet përkatëse. 71% e të anketuarve u
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shprehën se dinë ku mund të ankohen dhe çfarë procedure të ndjekin, ndërkohë që
24% e tyre nuk e dinë këtë gjë. 5% e të anketuarve nuk u përgjigjën. Kjo tregon se
banorët janë përgjithësisht të informuar rreth institucioneve bashkiake, roleve të tyre
dhe detyrimeve përkatëse që pushteti lokal ka ndaj qytetarit. Ky trend përforcohet nga
fakti që 58% e të anketuarve njohin ekzistencën e një zyre informacioni dhe ankesash
rreth shërbimeve bashkiake. Vetëm 24% e tyre, sërisht, nuk njohin për ekzistencën e
tyre, dhe 18% nuk u përgjigjën. Megjithatë pavarësisht se të anketuarit kanë njohuri
rreth këtyre institucioneve dhe roleve të tyre, çështja ndryshon. 65% e të anketuarve
deklarojnë se përfaqësuesit e Bashkisë nuk e takojnë rregullisht komunitetin për të
diskutuar dhe informuar. Këta përkundër 35% të të anketuarve të cilët deklarojnë se
takimet me punonjësit e Bashkisë janë të rregullta. Siç duket në mënyrë krahasimore,
gati të gjithë të anketuarit të cilët pohuan se njohin institucionet dhe detyrimet
përkatëse të tyre, deklaruan se nuk ka kontakt dhe takime me punonjësit e Bashkisë.
Pra kemi të bëjmë më së shumti me të anketuar të cilët njohin mirë situatën e qytetit.
Trendi është shumë i dukshëm dhe ilustrues.

fig.59
Seksioni i fundit për qytetin e Bilishtit ka të bëjë me vlerësimin e një sërë shërbimesh
të tjera me notë mesatare. Këto shërbime, si në kapitullin e mëparshëm, janë: ndërtimi
i shkollave të reja, përpunimi i mbeturinave, qendrat shëndetësore/mjekët si dhe
cilësia e ujit. Fig.60 ilustron notën mesatare të secilit prej këtyre shërbimeve, sipas
tërësisë së të anketuarve në këtë qytet:
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fig.60
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ii. Njësi të tjera administrative

Më tej analizohen njësitë e tjera administrative të Bashkisë Devoll. Këto janë:
-

Hoçisht

-

Progër

-

Qendër Bilisht

-

Miras

Ato do të analizohen individualisht për shërbime të caktuara si dhe në perspektivë
krahasimore. Në seksionin e parë, si për njësitë administrative të Korçës, do të merren
në shqyrtim një sërë variablash dhe shërbimesh të cilat do të shihen nga ana e
pozitivitetit dhe mjaftueshmërisë sipas optikës të të anketuarve.
Pastërtia e ujit të rubinetit është variabla e parë, e ilustruar në fig.61. Njësia me totalin
e pozitivitetit dhe mjaftueshmërisë më të lartë për këtë shërbim është Mirasi, me 56%
të të anketuarve të shprehur pozitivë dhe 13% të shprehur mjaftueshmërisht pozitivë.
Kësisoj 31% e të anketuarve në Miras shprehen të pakënaqur me cilësinë dhe
pastërtinë e ujit të rubinetit. Njësia e dytë është Progri. Në këtë njësi kemi numrin më
të madh të atyre që janë shprehur pozitivë, me 65%, ndërkohë që asnjë nuk është
shprehur mjaftueshmërisht pozitiv. Njësia e tretë është Hoçishti, me raportin 50%-5%
dhe në fund, me një rënie drastike, ndodhet Qendër Bilishti. Në Qendër Bilisht vetëm
12% të të anketuarve mendojnë se uji i rubinetit në njësinë e tyre është i pastër,
ndërkohë që 6% mendojnë se pijnë ujë mjaftueshmërisht të pastër. Në këtë njësi 82%
e të anketuarve shprehen se uji që konsumojnë është i ndotur. Kësisoj ka nevojë
urgjente për mundësimin e këtij shërbimi themeltar në njësinë Qendër Bilisht.
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fig.61
Të pyetur rreth shërbimit të ndriçimit gjatë natës, të anketuarit e njësive
administrative të Devollit dhanë përgjigje më të moderuara, më pak të polarizuara dhe
me një tendencë të lehtë drejt mesatares. Njësia që ka performuar më mirë në të dy
konstantet është Progëri, ku 47% e të anketuarve e shikojnë si pozitiv ndriçimin gjatë
natës dhe 41% e shikojnë mjaftueshmërisht pozitiv. Për nga rradha e dyta është njësia
administrative Miras me raportin 63%-19%, ndërsa e treta Qendër Bilisht me 24%41%. Njësia Hoçisht ka performuar më dobët me rezultatin 44%-11%, pra rreth 45%
të të anketuarve u shprehën të pakënaqur me ndriçimin gjatë natës.

fig.62
Të pyetur rreth gjendjes së kanalizimeve të ujrave të zeza, të anketuarit e secilës njësi
administrative dhanë përgjigje të polarizuara. Vërehet se përgjithësisht trendi
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ilustrohet prej rezultatesh të larta në konstanten “pozitiv” dhe rezultate shumë të ulëta
në konstanten “mjaftueshëm”. Kjo tregon për një lloj polarizimi mes atyre që flasin
për rezultate të mira në lidhje me kanalizimet e ujrave të zeza dhe atyre që janë të
pakënaqur nga ky shërbim ndër vite. Mungesa e theksuar e përgjigjeve “mjaftueshëm”
mund të interpretohet edhe si një siguri dhe qartësi më e lartë në dhënien e përgjigjes
së saktë, meqënëse kanalizimet vëzhgohen lehtazi nga pikëpamja shqisore.
Mirasi është njësia administrative që ka performuar më mirë, me raportin 63%-19%.
Vetëm 18% e të anketuarve janë të pakënaqur me kanalizimet e ujrave të zeza në këtë
njësi. Performancën më të dobët ky shërbim e gjen në njësinë Hoçisht, me raportin
12%-11%. Rreth 77% e të anketuarve në këtë njësi administrative janë të pakënaqur
me sistemin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Kjo shifër është e konsiderueshme dhe
tregon për një problematikë shumë akute. Nevojitet zgjidhje më së pari për këtë njësi.

fig.63

Fig.64 ilustron menaxhimin e mbeturinave si shërbim të ofruar nga Bashkia. Këtu
vëzhgojmë një trend të ri ku qartësisht është investuar në mënyrë ad hoc. Kësisoj,
gjejmë pakënaqësi totale në njësinë administrative Miras dhe Hoçisht, ndërkohë që
kemi raportin minimal 6%-6% në Qendër Bilisht. Rezultati i vetëm pozitiv në lidhje
me menaxhimin e mbeturinave gjendet në Progër, ku 41% e të anketuarve mendojnë
se mbeturinat janë menaxhuar shumë mirë, përkundër 24% që mendojnë se ato janë
menaxhuar mjaftueshmërisht mirë. Kësisoj duket qartë, për shkak të diferencave
drastike mes Progërit dhe njësive të tjera, se në këtë komunë është vendosur gjithë
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theksi dhe kapacitetet e investimit. Menaxhimi i mbeturinave ka nevoja rrënjësisht
strukturale dhe strategjike për shumicën e njësive administrative të Bashkisë Devoll.

fig.64

Shtrimi i rrugëve të dëmtuara ilustron një trend shumë të ngjashëm me menaxhimin e
mbeturinave. Në fakt edhe këtu shihet se në Progër ka investime të qënësishme në
shtrim rrugësh, ndërkohë që njësitë e tjera performojnë në mënyrë të dobët. Kësisoj në
Miras regjistrohet niveli 0%-6%, në Qendër Bilisht 0%-12% dhe në Hoçisht 0%-17%.
Asnjë i anketuar në këto tre njësi nuk është i kënaqur me cilësinë e rrugëve, ndërkohë
që një pjesë shumë e vogël e tyre japin rezultate të mjaftueshme. Vetëm Progri, me
raportin 41%-24%, dëshmon për nivele të kënaqshme. Sistemi rrugor, sëbashku me
menaxhimin e mbeturinave duhet të jenë investime parësore dhe të menjëhershme në
shumicën e Bashkisë Devoll.
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fig.65

Mirëmbajtja e kabinave elektrike, e ilustruar tek fig.66, pasqyron një trend më normal
dhe mesatar. Performancën më të ulët e ka njësia Qendër Bilisht, ku 24% të të
anketuarve shprehen pozitivisht dhe 6% shprehen mjaftueshmërisht. Njësia
administrative Hoçisht tregon performancën më të mirë, me 78% të kënaqur, 22%
mjaftueshmërisht të kënaqur dhe asnjë të pakënaqur. Mirasi dhe Progri kanë një trend
të balancuar mesatar. Kjo tregon se Bashkia ka një komunikim dhe targetim të mirë të
problemeve me OSHEE.

fig.66
Fig.67 ilustron mirëmbajtjen e kanaleve kulluese. Kjo është një nga kategoritë që kanë
performuar më dobët në anketim. Rezultatet më të dobëta gjenden në Progër, ku
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praktikisht 94% e të anketuarve janë të pakënaqur, pasuar me Hoçishtin, ku ka 83% te
pakënaqur dhe Qendër Bilishtin me 82% të pakënaqur. Rezultate të dobëta shihen
edhe në Miras, me performancën 13%-6%, pra me praktikisht 81% të të anketuarve të
pakënaqur. Mirëmbajtja e kanaleve kulluese dhe më së shumti shërbimet e natyrës
blegtorale e bujqësore janë një problematikë shumë e madhe për zonën në tërësi.

fig.67
Menaxhimi i ndotjes industriale, ndryshe nga menaxhimi i mbeturinave, është një
shërbim në të cilin Bashkia Devoll performon me pikë të plota në gjithë tërësinë e saj.
Siç duket nga fig.68, të gjitha njësitë kanë performuar me 100% pozitivitet në këtë
shërbim. Duket se në thelb janë respektuar gjithë konditat dhe rregullat e nevojshme
për të minimizuar ndotjen industriale, bashkë me gjithë faktorët e saj. Përgjithësisht të
anketuarit ishin shumë të kënaqur në këtë pikë.

63 | R a p o r t S t u d i m i

fig.68

Tek shërbimi i shtrimit të rrugëve parcelore, të ilustruar në fig.69, kemi rezultate të
ngjashme dhe lehtësisht më të larta krahasuar me kanalet kulluese. Edhe ky është një
investim bashkiak i cili performon shumë dobët në anketë. Përveç Hoçishtit, ku ka
11% të të anketuarve që janë shprehur pozitivisht, në të gjitha njësitë e tjera kjo vlerë
është 0. Ndërkohë Mirasi ka vlerën më të madhe të atyre që janë përgjigjur
“mjaftueshëm”, me 19%, pasuar nga Qendër Bilishti. Rezultatet më të ulëta i ka
Progri me raportin 0%-6%. Shërbimet bujqësore, sikundër vërtetohet edhe këtu,
performojnë thellësisht dobët në anketë.

fig.69
Rezultate të ngjashme me shtrimin e rrugëve parcelore dhe kanalet kulluese shfaqin
edhe fig.70-71, përkatësisht për rehabilitimin e pritave malore dhe rehabilitimin e
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shtratit të lumenjve. Në lidhje me rehabilitimin e pritave malore Qendër Bilishti dhe
Mirasi kanë performuar në masën 0% në nivelin e pozitivitetit dhe mjaftueshmërisë,
duke shpalosur një gjendje kritike në lidhje me këtë sektor. Të ngjashme janë
problematikat në Hoçisht, me raportin 6%-6% dhe në Progër me raportin 18%-18%.
Ndërkohë siç tregon fig.71, Mirasi dhe Hoçishti paraqesin një gjendje kritike tek
rehabilitimi i shtratit të lumenjve. Qendër Bilishti ka raportin 0%-12% dhe Progri
18%-18%. Nevojitet një investim i madh dhe strategjik edhe në këto dy sektorë.

fig.70

fig.71
Fig.72 ilustron në mënyrë të përmbledhur mesataren e pakënaqësisë ndaj shërbimeve
të lartpërmendura, për të gjithë njësitë administrative të Devollit. Nëpërmjet leximit
nga majtas-djathtas, ku vlerat më të larta tregojnë pakënaqësi më të lartë, do të arrihen
të shikohen trende të ndryshme dhe fushat me nevojë më imediate për investim.
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Të anketuarit e njësive administrative të Bashkisë Devoll janë tërësisht të kënaqur,
ose më saktë me pakënaqësi në masën 0%, në lidhje me menaxhimin e ndotjes
industriale. Më tej, ka një pakënaqësi të lehtë, në masën 27% me ndriçimin gjatë natës
në zona të caktuara. Pak më e lartë, në masën 33%, është pakënaqësia me
mirëmbajtjen e kabinave elektrike. Këtu pamë se mesatarisht ekziston një komunikim
i mirë mes Bashkisë dhe autoritetit përkatës. Kanalizimet e ujrave të zeza, me 46% të
pakënaqësisë, janë në linjën e problematikave me rëndësi mesatare. Në këtë kategori
futet pastërtia e ujit të rubinetit (48%) dhe shtrimi i rrugëve të dëmtuara (69%). Këto
tre problematika mesatare kanë nevojë për rëndësinë e duhur, pasi kanë të bëjnë me
shërbime bazike si uji i pijshëm, rrugët, transporti dhe vlerat sanitare. Megjithatë
ekzistojnë 5 probleme akoma më immediate. Këto janë: menaxhimi i mbeturinave
(81% pakënaqësi), shtrimi i rrugëve parcelore (85%), mirëmbajtja e kanaleve kulluese
(85%), rehabilitimi i pritave malore (88%) dhe rehabilitimi i shtratit të lumenjve
(88%). Qe nga e para e deri tek e fundit, këto pesë shërbime kanë të bëjnë në mënyrë
direkte me investimet infrastrukturore dhe ekologjike në bujqësi dhe blegtori.
Meqënëse këto dy fusha janë themeli i jetesës në këto zona, dhe meqënëse ekzistenca
e shumë familjeve varet nga puna blegtorale dhe bujqësore, duket e pabesueshme që
shmangiet më të mëdha të jenë bërë këtu. Që të zhvillohen si sektorë, nevojitet një
vëzhgim i thellë dhe strukturor i gjithë rajonit. Duket qartë se ka nevojë urgjente për
një strategji gjithëpërfshirëse të sektorit bujqësor dhe blegtoral në Bashkinë Devoll.

66 | R a p o r t S t u d i m i

fig.72
Seksioni tjetër ka të bëjë me ekzistencën ose inekzistencën e një sërë shërbimesh dhe
kushtesh brenda njësive të Bashkisë Devoll. Fig.73 ilustron ekzistencën e një sistemi
funksional uji të pijshëm. Për 67% të të anketuarve në rang total njësish
administrative, ekziston një sistem funksional uji të pijshëm. Për 33% nuk ka një
sistem funksional tubacionesh. Nëse konsultojmë fig.61, shumica e atyre që thonë
“jo” janë banorët e njësisë Qendër Bilisht. Nevojiten investimet përkatëse.

fig.73
Fig.74 ilustron faktin që 75% e të anketuarve mendojnë se ekzistojnë ura të forta dhe
të sigurta. Krahasuar me njësitë administrative të Bashkisë Korçë, këtu kemi një tablo
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shumë pozitive. Vetëm 22% e të anketuarve mendojnë se nuk ka ura të forta dhe të
sigurta, ndërsa 3% thanë “nuk e di”.

fig.74

Një tablo e ngjashme me të mësipërmen mund të shihet edhe në lidhje me
mirëmbajtjen e kopshteve dhe shkollave. Këtu 65% e të anketuarve u përgjigjën
pozitivisht, përkundër 25% që u përgjigjën me “jo” dhe 10% që u përgjigjën “nuk e
di”.

fig.75
Fig.76 tregon se për shumicën prej 87% të të anketuarve nuk ekzistojnë hapësira të
gjelbra dhe lulishte. Ndërkohë që brenda qytetit të Devollit kishte një prezencë të
madhe hapësirash të gjelbra, nëpër njësi kjo nuk është e vërtetë. Vetëm 12% e të
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anketuarve janë përgjigjur se ka hapësira të gjelbra dhe lulishte, por në çdo rast ata
pohojnë se nuk e shikojnë si problem prioritar shtimin e tyre.

fig.76
Përafërsisht e njëjta tablo e mësipërme shihet edhe në lidhje me këndet sportive me
standarte. 90% u përgjigjën se nuk ka kënde sportive me standarte, ndërsa 10% u
përgjigjën pozitivisht. Edhe këtu të anketuarit pranuan se nuk kemi të bëjmë me një
problem primar.

fig.77
Në seksionin e rradhës vëzhgohen shërbimet dhe emergjencat për nga shpejtësia e
reagimit që Bashkia ofron. Fig.78 ilustron reagimin kur një rrugë dëmtohet. Asnjë nga
të anketuarit në rang Bashkie nuk mendojnë se në këto raste ka reagim të shpejtë nga
autoritetet lokale përkatëse. Vetëm 10% mendojnë se Bashkia reagon mesatarisht në
këto raste, ndërsa shumica prej 87% të të anketuarve deklarojnë qartësisht se veprohet
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ngadalë. Nëse vërejmë fig.72, 69% e të anketuarve totalë janë të pakënaqur për
shtrimin e rrugëve në tërësi. Kjo do të thotë se rreth 18% e të anketuarve mendojnë që
janë mjaftueshmërisht të kënaqur me situatën e rrugëve, por kanë vetëdijen se në këto
raste reagimi i Bashkisë mbetet i ngadalshëm.

fig.78

Ndërsa fig.79 tregon rreth reagimit kur dëmtohen ambientet e shkollave. Këtu
opinioni është më i shpërndarë rreth konstanteve, ndërkohë që 9% e të anketuarve u
përgjigjën me “nuk e di”. Shumica e të anketuarve, saktësisht 35% e tyre, mendojnë
se reagimi në këtë rast është i ngadalshëm. Gjithsesi ky grupim nuk ka ndonjë
diferencë të madhe në numra me ata që mendojnë se reagimi është mesatar (31%) dhe
i shpejtë (25%). Përgjithësisht ky është një shërbim ku numri i të pakënaqurve është
minimal.

70 | R a p o r t S t u d i m i

fig.79

Për 24% të të anketuarve Bashkia reagon shpejt kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve
dhe tubacioneve. Prej totalit, 19% deklarojnë se në këto raste reagohet mesatarisht,
ndërsa 49% mendojnë se reagohet ngadalë. 8% nuk kishin informacion. Nëse
vëzhgojmë fig.73, 67% e të anketuarve mendojnë se ekziston një sistem funksional
tubacionesh. Duket se prej këtyre, rreth 49-50% mendojnë se ekziston një sistem
funksional por kur ka probleme Bashkia reagon ngadalë. Kësisoj ka një diferencë mes
atyre që përgëzojnë sistemin funksional të tubacioneve apo ujin mesatarisht të pastër,
dhe atyre që mendojnë se Bashkia vonohet me mirëmbajtjen.

fig.80
Fig.81 ilustron reagimin kur dëmtohet një urë. Përgjithësisht 7% e të anketuarve
deklarojnë se në këto raste ka reagim të shpejtë nga Bashkia. Për 29% në këto raste
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Bashkia reagon mesatarisht, ndërsa për 53% ajo reagon ngadalë. 11% e të anketuarve
nuk kishin opinion rreth kësaj. Vëzhgohet një trend që shkon përgjithësisht drejt
opinionit se nëse dëmtohet një urë, Bashkia vepron ngadalë për ta rehabilituar dhe
rindërtuar. Megjithatë, sipas fig.74, 75% e të anketuarve mendojnë se ekzistojnë ura të
forta dhe të sigurta. Kjo do të thotë se ata 53% që mendojnë se në këto raste veprohet
ngadalë, gjithsesi kanë bindjen se produkti final do të jetë efektiv dhe i qëndrueshëm
në kohë. Kjo është një anë pozitive e të interpretuarit të kësaj të dhëne.

fig.81
Fig.82 ilustron trendin më problematik, siç u përshkrua edhe në seksionet
pararendëse: reagimi kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Këtë herë
shumica prej 98% të të anketuarve thanë se Bashkia reagon ngadalë në pastrim,
përkundër 2% që mendojnë se ajo reagon shpejt. Këtij trendi shqetësues i
bashkangjiten edhe dy të dhënat e përftuara tek fig.72: menaxhimi/mbledhja e
mbeturinave gjeneron pakënaqësi totale në masën 81% ndërsa rehabilitimi i shtratit të
lumenjve gjeneron pakënaqësi në masën 88%. Ky është një problem jo vetëm
ekologjik, por edhe jetësor e themeltar për shëndetin dhe punët e përditshme të
banorëve në këto zona. Kësisoj është prioritare zgjidhja e problemit të mbeturinave në
zona të banuara dhe lumenj.
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fig.82

Fig.83 ilustron tre pyetjet në lidhje me komunikimin mes Bashkisë dhe banorëve.
Të pyetur nëse e dinë se ku mund të ankohen dhe çfarë procedurë të ndjekin, 49% u
përgjigjën se kanë njohuri për gjithë konjukturat dhe agjencitë vendore të këtij lloji,
ndërsa 51% u shprehën se nuk kanë njohuri. Këtu numri i atyre që janë të informuar
dhe atyre që nuk janë të informuar është gati i barabartë, ndërkohë që kjo variabël
duhet të interpretohet në mënyrë negative. Është problem shumë i madh fakti që
gjysma e të anketuarve nuk kanë njohuri se ku të parashtrojnë problemet dhe ankesat
e tyre. Nevojitet që Bashkia Devoll të ndërmarrë fushata të gjera në çdo njësi
administrative për informimin e banorëve. I njëjti trend ilustrohet dhe vërtetohet me
pyetjen rreth ekzistencës së një zyre informacioni ose ankesash. Kjo pyetje është e
ndryshme nga e para në sensin që specifikon nëse ka apo jo një institucion të këtij
lloji, përkundër njohurive dhe informacionit të përftuar prej banorëve. 46% deklarojnë
se ka një zyrë që merret me këtë, ndërkohë që shumica prej 51% deklaron se një zyrë
e tillë nuk ekziston. Kjo vërteton faktin që rreth gjysma e numrit të të anketuarve nuk
kanë dijeni a informacion për shkak se në njësinë e tyre nuk ekziston një zyrë e
specializuar për këtë gjë. Situata agravohet kur shikon se vetëm 25% e të anketuarve
mendojnë se punonjësit e specializuar të Bashkisë i takojnë rregullisht. Nga kjo
derivohet se rreth 20% të totalit janë të pakënaqur nga frekuenca e kontaktit me
Bashkinë, por njëkohshëm njohin për ekzistencën e zyrave të specializuara për ankesa
dhe parashtrim problematikash. Rreth 50% e të anketuarve nuk kanë komunikim as

73 | R a p o r t S t u d i m i

me punonjës Bashkie, dhe as me institucionet përkatëse të ankesave (pasi këto nuk
ekzistojnë në zonën e tyre).

fig.83

Në seksionin e fundit do të analizohen shërbimet bashkiake për të katër njësitë
administrative të Bashkisë Devoll në bazë të notave dhe vlerësimeve mesatare të
dhëna nga banorët përkatës të secilës. Në fund bëhet një përmbledhje e gjithë
shërbimeve të renditura sipas notës mesatare për totalin e Bashkisë Devoll, për të
njohur nevojat dhe problemet.
Fig.84 analizon vlerësimet me notë nga 1-10 (ku 1 është nota më e ulët dhe 10 nota
më e lartë) për ndërtimin e shkollave të reja. Këtu vëzhgohet një trend për vlerësime
pozitive, përgjithësisht mbi notën 5. Vlerësimi më i ulët mesatar u konstatua në
Hoçisht, me notën 5.3, ndërsa vlerësimi më i lartë mesatar u regjistrua në Miras, në
masën 8.8. Në Progër dhe Qendër Bilisht u konstatua performanca pozitive prej
përkatësisht 7.1 dhe 7.3. Ky trend përforcon bindjen e formuar dhe ilustruar prej
fig.79, sipas të cilës kemi një perspektivë mesatare në të lartë për reagimet kur ka
ambiente të dëmtuara brenda shkollave ekzistuese. Në fakt, mund të vërehet se
kënaqësia rreth ndërtimit të shkollave të reja është lehtësisht më e madhe sesa
kënaqësia e rehabilitimit të shkollave ekzistuese.
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fig.84

Fig.85 parashtron problemin e madh të përpunimit të mbeturinave. Në secilin seksion
të analizuar, përpunimi dhe menaxhimi i mbeturinave përbënin një nga problemet më
të mëdha të Bashkisë Devoll në tërësi. Nota më e lartë i takon Progrit, me 3.2, ndërsa
më e ulta 1.1 në Hoçisht. Qendër Bilishti ka performuar me notën 1.2 ndërsa Mirasi
me notën 1.9. Gjendja është alarmante, si për menaxhimin e mbeturinave, përpunimin
e tyre dhe sidomos pastrimin e shtratit të lumenjve. Kësisoj duhet aksion i
menjëhershëm prej autoriteteve lokale.

fig.85
Mirëmbajtja e depove të ujit orfon një trend mesatar në të ulët. Në një kohë që në total
cilësia tërësore e ujit krijon 48% pakënaqësi mes të anketuarve, mund të thuhet se e
njëjta mesatare përsëritet tek fig.86 nëpërmjet vlerësimit mesatar. Kështu, vlerësimin
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më të lartë e mban Qendër Bilishti, me notën 5.8, pasuar nga Progri me notën 5.6 dhe
Mirasi me notën 4.9. Këto tre rezultate mesatare të ulta pasohen nga vlerësimi më i
dobët në Hoçisht, me notën 3.7. Trendi këtu ka të bëjë më së shumti me pozicionin
gjeografik në raport me qytetin. Nevojitet që depot e ujit të vlerësohen në çdo zonë,
pasi ato mund të përbëjnë rrezik direkt për shëndetin e banorëve.

fig.86

Fig.87 parashtron vlerësimet mesatare për qendrat shëndetësore dhe mjekët. Vlerësimi
për këtë njësi është nga më të lartët e regjistruar, ku njësia Miras tregon vlerësimin
mesatar me notën 9, Hoçishti me 8.6, Qendër Bilishti me 7.5 dhe Progri me 6.2.
Gjithë rajoni regjistron rezultate shumë pozitive në lidhje me efiçiencën e qendrave
shëndetësore, korrektesën e mjekëve dhe normat bazike të ofrimit të këtij shërbimi të
rëndësishëm. Përgjithësisht kemi të bëjmë me një shërbim bashkiak i cili ka korrur
shumë sukses.
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fig.87

Regjistrimi i tokave ka qënë një problem përgjithësisht në të gjithë rajonet e
Shqipërisë në dy dekadat e fundit. Megjithatë, ky problem duket më i vogël në
Bashkinë Devoll, ku rezultati më i ulët regjistrohet në Progër me notën mesatare 6.4.
Krahasuar me cilindo rajon tjetër të Shqipërisë, kjo është një notë mjaft e mirë. Mirasi
dhe Hoçishti vlerësojnë me notën 6.5, ndërsa Qendër Bilishti me notën e lartë 7.4.
Duket se një punë e mirë dhe efiçiente është bërë në Bashkinë Devoll në lidhje me
regjistrimin e tokave.

fig.88

Fig.89 parashtron notën mesatare të cilësisë së ujit të pijshëm për secilën njësi. Progri
dhe Mirasi kanë cilësinë më të mirë të ujit, me një notë mesatare 7.5 secila. Me 5.9
77 | R a p o r t S t u d i m i

dhe 5.6 vlerësohen respektivisht Qendër Bilishti dhe Hoçishti, një notë mesatare e ulët
e cila le vend për t’u shqetësuar, pasi cilësia e ujit është një indikator direkt i shëndetit
të banorëve. Nisur edhe nga analiza e seksioneve pararendëse, ku rreth 60% e të
anketuarve u tregua se janë të kënaqur me cilësinë e ujit, duhet të merren masa dhe të
targetohen në mënyrë strategjike zonat ujëmbledhëse.

fig.89
Fig.90 tregon se është bërë një punë rigoroze me rehabilitimin dhe shtrimin e rrugëve
hyrëse në njësi. Këtu rezultatet më të dobëta i manifeston Progri me notën 7.4, ndërsa
rezultatet më të larta vëzhgohen në Hoçisht me notën 9.7. Mirasi vlerësohet me notën
8.8 ndërsa Qendër Bilishti me notën 8.2. Në tërësi mund të shikojmë se në të gjithë
rajonin është bërë një shumë e mirë për rrugët hyrëse, dhe kemi një rrjet shumë të
rregullt automobilistik (përjashtim bëjnë rrugët e brendshme të fshatrave).
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fig.90

Në kontrast me rrugët hyrëse në njësi, rrugët brenda fshatrave (ilustruar nga fig.91)
janë në një gjendje të mjerueshme. Notën më të lartë e mban njësia Progër, me vlerën
e normalizuar 6.7, ndërsa tre njësitë e tjera njohin rënie drastike. Rrugët hyrëse brenda
fshatit për njësinë administrative Miras vlerësohen me notën 2.9, ndërsa ato në
Qendër Bilisht me notën 2.5. Vlerësimin më të ulët mesatar e shënon njësia
administrative Hoçisht, me notën 2.3. Duket qartë se minimalisht në njësitë Hoçisht,
Qendër Bilisht dhe Miras nevojiten ndryshime dhe përmirësime drastike për rrugët e
fshatit, pasi ato janë problem real për punën dhe jetesën e përditshme.

fig.91
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Grafiku 3 ilustron në mënyrë të përmbledhur shërbimet e mësipërme të seksionit; këtë
rradhë të analizuara jo në bazë të secilës njësi administrative, por në bazë të notës
mesatare të përgjithshme të përftuar. Në këtë mënyrë krijohet një rankim i
përgjithshëm i problematikave. Sa më majtas (notë sa më e ulët) zhvendosur në
grafik, aq më problematik për banorët e Bashkisë Devoll në tërësi është shërbimi. Sa
më i përafërt me 10, aq më pak problematik është shërbimi. Mund të shikojmë se
rrugët hyrëse në njësi mbajnë vlerësimin më të lartë prej 8.5 për banorët e Bashkisë
Devoll. Ky vlerësim pasohet prej qendrave shëndetësore dhe mjekëve në masën 7.8
dhe ndërtimit të shkollave të reja në masën 7.1. Dy shërbime që mbajnë përkatësisht
notën mesatare 6.6 dhe 6.7 janë cilësia e ujit dhe regjistrimi i tokave. Ndërsa
regjistrimi i tokave ka një notë mesatare mjaft të mirë, krahasuar me mesataren
rajonale, shihet qartë se nevojitet një punë e qëndrueshme dhe më e mirë në
përmirësimin e cilësisë së ujit. Mirëmbajtja e depove të ujit shënon notën mesatare të
ulët 5.5. Ky shërbim, ndërlidhur me cilësinë e ujit në përgjithësi, ka nevojë të madhe
për përmirësim të ndjeshëm. Në fund, dy shërbimet më problematike, të cilat kanë
nevojë për zhvillim të rrenjësishëm, janë: rrugët brenda fshatit, me notën 3.6, dhe
përpunimi i mbeturinave me notën 1.9. Që të dyja janë të lidhura katërcipërisht me
punët e përditshme të banorëve, dhe ndaj nevojitet që të merren masa urgjente.

graf.3
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5. Bashkia Elbasan

i. Qytet
Bashkia Elbasan është relativisht më e madhe se dy bashkitë e tjera të analizuara. Për
pasojë, edhe metodologjikisht, procesi i anketimit nxjerr rezultate dhe trende shumë të
sakta. Nënkapitulli i parë do të merret me të dhënat e përftuara brenda qytetit të
Elbasanit, ndarë sipas seksioneve përkatëse.
Në seksionin e parë të anketuarit pyeten në lidhje me një sërë shërbimesh dhe
parakushtesh bazike të jetesës së shëndetshme brenda qytetit të Elbasanit. Spektri i
përgjigjeve varion nga “shumë mirë”, “mirë”, “mjaftueshëm”, “keq”, “shumë keq”
dhe “nuk e di”.
Shërbimi i parë, ilustruar nga fig.92, ka të bëjë me pastërtinë e ujit të rubinetit. 39% e
të anketuarve u përgjigjën se pastërtia e ujit të rubinetit është shumë e mirë, ndërkohë
që 29% të tjerë u përgjigjën se ajo është e mirë. Një pakicë mesatare prej 19% u
përgjigjën se cilësia e ujit është mjaftueshmërisht e mirë, ndërsa 11% u përgjigjën
“keq”. Një pakicë shumë e vogël prej 2% u përgjigjën se cilësia e ujit të pijshëm në
qytetin e Elbasanit është shumë e keqe.

fig.92
Sipas fig.93, e cila merret me cilësinë e ndriçimit gjatë natës, një shumicë shumë e
madhe prej 58% të të anketuarve deklarojnë se ky shërbim është shumë i mirë brenda
qytetit. Duke qënë një qytet tejet turistik, kjo ishte një e dhënë e pritshme. Për 25% të
të anketuarve ndriçimi gjatë natës është i mirë, ndërsa për 9% ai është
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mjaftueshmërisht i mirë. Në fund, 8% e të anketuarve përgjigjen që ndriçimi gjatë
natës është i keq. Me gjasa këta të anketuar jetojnë në zonat më periferike të qytetit.
Nevojiten përmirësime të vogla dhe të lehta në përmirësimin e ndriçimit për cilëndo
zonë të qytetit.

fig.93

Edhe kanalizimet e ujrave të zeza paraqesin një trend të ngjashëm, i cili anon pak më
tepër nga “mirë”. Shumica kryesore prej 43% të të anketuarve deklaruan se
kanalizimet e ujrave të zeza janë shumë të mira, përkundër 35% që mendojnë se ato
janë të mira. Për 18% të të anketuarve kanalizimet janë mjaftueshmërisht të mira,
ndërsa për një pakicë prej 4% ato janë në kushte të këqija. Edhe këtu nevojiten
përmirësime të lehta të kanalizimeve në zonat periferike të qytetit.

fig.94
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Menaxhimi i mbeturinave, siç shihet tek fig.95, ka një tendencë akoma më të theksuar
drejt mesatares së normalizuar, ku 34% e të anketuarve përgjigjen me “shumë mirë”.
Kjo përkundër një shumice të lehtë prej 37% që përgjigjen se menaxhimi i
mbeturinave është i mirë. Një shumicë e konsiderueshme prej 21% të të anketuarve
(të cilët e normalizojnë këtë rezultat) përgjigjen me “mjaftueshëm”, ndërkohë që 6%
dhe 2% përgjigjen me “keq” dhe “shumë keq”. Pra këtu shihet një tendencë më e
qartë që tregon një centralizim të lehtë të shërbimeve kryesore. Pra sa më afër qendrës
së qytetit, aq më të mira janë shërbimet (të paktën ato të ilustruara deri tani), ndërkohë
që sa më larg, aq më shumë diferenca të lehta ato tregojnë. Në rastin e menaxhimit të
mbeturinave këto diferenca qendër-periferi janë pak më të theksuara.

fig.95

Megjithatë kjo tendencë e përgjithshme nuk ilustrohet kur vëzhgojmë shtrimin e
rrugëve të dëmtuara (fig.96). Këtu duket se të anketuarit janë të dyzuar rreth rrugëve
të dëmtuara në qytet dhe shtrimit të tyre. 36% e të anketuarve mendojnë se shtrimi i
rrugëve të dëmtuara është shumë i mirë dhe shumë cilësor. Për 20% të të anketuarve
shtrimi i rrugëve është i mirë, ndërsa për 24% ky shërbim është mjaftueshmërisht i
mirë. Për një shumicë të konsiderueshme prej 17% rrugët shtrohen keq, ndërsa për 2%
shtrimi i tyre është shumë i keq. 1% e të anketuarve deklaruan se nuk kishin
informacion në lidhje me këtë shërbim.
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fig.96

Kur analizojmë mirëmbajtjen e kabinave elektrike, në fakt jemi duke vëzhguar
komunikimin mes Bashkisë Elbasan dhe OSHEE, autoritetit përkatës që ka
jurisdiksion në mirëmbajtjen e kabinave. Për këtë shërbim, 40% e të anketuarve
mendojnë se Bashkia Elbasan i ka drejtuar dhe targetuar në mënyrë shumë të mirë
ankesat ose problematikat në lidhje me kabinat elektrike. Reagimi në lidhje me këto
probleme ka qënë shumë i mirë. 35% mendojnë se ky lloj komunikimi ka qënë i mirë,
ndërsa 23% mendojnë se ka patur një komunikim mjaftueshmërisht të mirë. Për një
pakicë minimale prej 2%, komunikimi mes Bashkisë dhe OSHEE ka qënë i keq.

fig.97

84 | R a p o r t S t u d i m i

Seksioni i dytë për të vijuar analizën për qytetin e Elbasanit ka të bëjë me ekzistencën
e një sërë shërbimesh, analizuar nëpërmjet përgjigjeve me “po”, “jo” dhe “nuk e di”.
Sipas 96% të të anketuarve ekziston një sistem funksional tubacionesh për ujin e
pijshëm. Kjo përkundër 4% që mendojnë se ky sistem nuk është funksional. Ky trend
është i ngjashëm me atë të ilustruar tek fig.92 në lidhje me cilësinë e ujit të pijshëm,
meqënëse këto dy variabla janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën. Duket qartë se qyteti i
Elbasanit ka një sistem të mirë tubacionesh dhe uji të pijshëm.

fig.98
Fig.99 ilustron se për 61% të të anketuarve shkollat dhe kopshtet mirëmbahen. Për
20% të tyre ato nuk mirëmbahen, ndërsa 19% u përgjigjën “nuk e di”.

fig.99
Një trend i ngjashëm me shkollat e kopshtet vjen edhe tek fig.100 për hapësirat e
gjelbra dhe lulishtet. Shumica prej 74% të të anketuarve mendojnë se hapësirat e
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gjelbra dhe lulishtet ekzistojnë, ndërsa 23% thonë “jo”. Një pakicë prej 3% nuk kanë
informacion. Duket qartë se pavarësisht madhësisë së qytetit, më shumë se 2 në 3
banorë kanë akses në hapësira të gjelbra pranë vendbanimit të tyre.

fig.100

Të njëjtin trend, por lehtësisht më të zvogëluar, e gjejmë tek fig.101 për ekzistencën e
këndeve sportive me standarde. 65% thonë “po”, 25% thonë “jo” dhe 10% thonë “nuk
e di”. Kjo tregon se përgjithësisht janë ndërtuar kënde sportive me standarte, me të
njëjtën frekuencë të ndërtimit të hapësirave të gjelbra.

fig.101

Seksioni i rradhës për qytetin e Elbasanit merr një sërë shërbimesh dhe i analizon në
raport me shpejtësinë e reagimit të Bashkisë. Pra këtu konsiderojmë shpejtësinë e
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rehabilitimit ose të kthimit të gjendjes normale si një shërbim shumë i rëndësishëm i
ofruar prej Bashkisë.
Fig.102 ilustron reagimin e Bashkisë Elbasan kur një rrugë brenda qytetit është e
dëmtuar. Shumica prej 49% të banorëve mendojnë se reagimi në këto raste është i
shpejtë, dhe rruga rregullohet në mënyrë emergjente. 44% mendojnë se reagimi është
mesatar, pra kemi një tendencë drejt një reagimi mesatarisht të shpejtë. Një pakicë
prej 7% mendojnë se reagimi është i ngadaltë. Gjithsesi tendenca duket e qartë.

fig.102

Fig.103 tregon reagimin kur dëmtohet një ambient brenda shkollës. Shumica e të
anketuarve, në masën 54%, mendojnë se reagimi në këtë rast është i shpejtë. 31% e
tyre mendojnë se reagimi është mesatar, ndërsa 15% mendojnë se në këto raste ka
reagim të ngadaltë. Pra mund të shikojmë një tendencë të ngjashme me reagimin kur
një rrugë është e dëmtuar. Duket qartë se në raport me ndërtimin, rehabilitimin dhe
rekonstruksionin Bashkia Elbasan bën një punë të mirë (brenda qytetit) duke ruajtur
një vigjilencë dhe shpejtësi reagimi e cila është mesatarisht e mirë. Nëse shikojmë
fig.99, 61% e të anketuarve mendojnë se shkollat dhe kopshtet mirëmbahen dhe
rehabilitohen. Praktikisht të gjithë ata që mendojnë se reagimi i Bashkisë është i
shpejtë, mendojnë edhe se kopshtet dhe shkollat mirëmbahen rregullisht. 7% e të
anketuarve mendojnë se pavarësisht se shkollat rehabilitohen dhe mirëmbahen
nëpërmjet një reagimi të shpejtë, kjo nuk ndodh rregullisht.
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fig.103

Një tendencë e ngjashme, në mos gati-identike ilustrohet edhe tek reagimi kur
dëmtohet sistemi i kanalizimeve apo tubacioneve në qytetin e Elbasanit. 51% e të
anketuarve mendojnë se në këto raste reagimi është i shpejtë. 26% mendojnë se
reagimi në këto raste është mesatar, ndërsa 23% mendojnë se reagimi është i ngadaltë.
Vihet re se këtu nevojitet një rritje e lehtë e efiçiencës së punës së Bashkisë në rastet
kur dëmtohet sistemi i kanalizimeve dhe tubacioneve.

fig.104

Më tej fig.105 ilustron nëpërmjet tre pyetjeve komunikimin mes banorëve dhe
Bashkisë Elbasan. Qëllimi është vëzhgimi i mënyrës sesi operojnë punonjësit e
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Bashkisë për të targetuar dhe drejtuar problematikat lokale. Së pari, të pyetur nëse e
dinë se ku mund të ankohen dhe çfarë procedurë të ndjekin, shumica dominante prej
67% të të anketuarve u përgjigjën “po”. Një pakicë minimale prej 13% nuk e dinë se
ku mund të ankohen, ndërsa 20% nuk pranuan të përgjigjen. Duket se 2 në 3 banorë
kanë informacion mbi zyrat e ankesave dhe targetimin e problematikave, e kësisoj
është bërë një punë e mirë në dhënien e një të tillë informacioni. Kjo bindje
përforcohet duke parë përgjigjet ndaj pyetjes së dytë: shumica prej 84% të të
anketuarve e dinë se ka një zyrë ankesash dhe informacioni rreth shërbimeve
bashkiake, përkundër 5% që e dinë se nuk ka një zyrë të tillë, dhe 11% që nuk kanë
informacion. Pak më e ulët është në tërësi pjesa e atyre që mendojnë se përfaqësuesit
e Bashkisë e takojnë komunitetin rregullisht për të diskutuar dhe informuar. Në këtë
rast 63% thonë “po”, 19% thonë se përfaqësuesit e Bashkisë nuk e takojnë
komunitetin, dhe 18% thonë “nuk e di”.
Përgjithësisht duket se Bashkia Elbasan ka patur një komunikim shumë të mirë me
banorët dhe komunitetin. Duket se jo vetëm në të tashmen, por edhe në të kaluarën
(për shkak të informacionit institucional që shumica e banorëve zotërojnë) ky
komunikim ka funksionuar më së miri mes të dyja palëve.

fig.105

Në seksionin e fundit, prej të anketuarve të qytetit të Elbasanit u kërkua të japin një
vlerësim me notë mesatare nga 1 në 10 (ku 1 është nota më e ulët dhe 10 nota më e
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lartë) në lidhje me katër shërbime të rëndësishme të ofruara nga Bashkia. Këto
shërbime janë: përpunimi i mbeturinave, cilësia e ujit, ndërtimi i shkollave të reja dhe
qendrat shëndetësore/mjekët. Sikundër ilustron fig.107, të katër vlerësimet janë
mesatarisht të ulëta. Vlerësimi më i lartë shkon për qendrat shëndetësore dhe mjekët,
me mesataren 6.7. Më tutje kemi ndërtimin e shkollave të reja, me notën 6.2.
Vëzhguam tek seksionet e tjera se përgjithësisht rehabilitimi i shkollave ekzistuese
ishte shumë i mirë. Poashtu, reagimi kur dëmtohen ambiente brenda shkollave
ekzistuese ishte mesatarisht i shpejtë. Fakti që ndërtimi i shkollave të reja vlerësohet
me një notë të tillë mesatarisht të ulët, tregon se nuk është bërë shumë punë në
aspektin e ndërtimit nga e para të këtyre institucioneve. Me notën 5 vlerësohet cilësia
e ujit. Pavarësisht reagimeve të mira në lidhje me cilësinë në seksionet e mëparshme,
një vlerësim kaq i ulët tregon se duhet bërë një punë e madhe sidomos për zonat më
periferike të qytetit. Në fund, me notën mesatare më të ulët vlerësohet përpunimi i
mbeturinave. Në fakt, fig.95 tregoi se kemi një menaxhim mesatarisht të mirë të
mbeturinave, por kjo mesatare bie në momentin që kalojmë më shumë në periferi.

fig.106
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ii. Njësi të tjera administrative
Bashkia Elbasan ka 12 njësi të tjera administrative. Këto janë: Funar, Gjergjan,
Labinot Fushë, Zavalin, Gjinar, Bradashesh, Papër, Shirgjan, Labinot Mal, Tregan,
Gracen dhe Shushicë. Duke qënë se Bashkinë këtu e kemi të fragmentuar në më
shumë njësi administrative se secila Bashki tjetër që kemi analizuar, do të jetë më e
thjeshtë të përfaqësojmë dhe të shikojmë trente të qenësishme.
Seksioni i parë ka të bëjë me shërbimet bazike. Grafikët ilustrojnë përgjigjen pozitive,
e cila përmbledh “shumë mirë” dhe “mirë”, përkundër përgjigjes mesatare, e cila
përmbledh “mjaftueshëm”. Poashtu njësitë administrative rankohen nga e majta në të
djathtë, në rend rritës të kënaqësisë dhe satisfaksionit me një shërbim, duke mbledhur
përgjigjet pozitive dhe mesatare të secilës.
Në fillim të anketuarit u pyetën në lidhje me pastërtinë e ujit. Njësia administrative
me ujë rubineti më të pastër është Shushica, ku 94% e të anketuarve dhanë përgjigje
pozitive, dhe 6% dhanë përgjigje të mjaftueshme. Njësia administrative më e dobët në
këtë shërbim është Funari. Përgjithësisht, siç shihet nga fig.107, është e lehtë të
evidentojmë një trend ku përgjigjja pozitive e përmbledhur është shumë e lartë, ndërsa
përgjigjja e mjaftueshme është shumë e ulët. Pra pakënaqësia në secilin rast është
minimale, çka do të thotë se në përgjithësi pastërtia e ujit të rubinetit është e
qenësishme.

fig.107
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Fig.108 ilustron ndriçimin gjatë natës në këto njësi administrative. Përpos Gracenit,
ku 100% e të anketuarve kanë mendim pozitiv për këtë shërbim, gjithë njësitë
administrative shprehin një qëndrim të moderuar. Kësisoj, vëzhgojmë një trend
mesatar të lartë në Shirgjan, Labinot Mal, Labinot Fushë, Bradashesh, Gjinar, Funar,
Shushicë dhe Tregan. Shikojmë një trend mesatarisht të ulët në Papër dhe Zavalin,
ndërsa në Gjergjan nuk ekziston fare ndriçimi gjatë natës. Kësisoj ky është gradienti i
investimeve në këtë shërbim për njësitë administrative të Elbasanit.

fig.108

Fig.109 ilustron përgjigjet për kanalizimet e ujrave të zeza. Njësia administrative
Gracen tregon 100% përgjigje pozitive, pra ka një sistem shumë të mirë kanalizimesh
për ujrat e zeza. Nga ana tjetër, përgjigjja më negative vjen prej njësisë administrative
Gjergjan, me 0%, ku gjendja është alarmante dhe mungojnë totalisht kanalizimet.
Përgjithësisht për këtë shërbim kemi një trend mesatarisht të ulët. Për shumicën e
njësive administrative nevojitet një sistem kanalizimesh të ujrave të zeza, pasi ai
ekzistues është i amortizuar ose inekzistent.
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fig.109
Menaxhimi i mbeturinave ishte një shërbim i vlerësuar ulët për qytetin e Elbasanit,
dhe nuk ka ndonjë diferencë të madhe as për njësitë administrative. Pavarësisht
mirëmenaxhimit absolut në Gracen dhe një trendi shumë pozitiv në Shirgjan dhe
Gjinar, pjesa tjetër e njësive administrative tregon për një trend mesatar. Më dobët
shikojmë gjendjen në Gjergjan dhe Zavalin.

fig.110
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Shtrimi i rrugëve të dëmtuara paraqet një trend lehtësisht më përmirësues në njësitë
administrative. Edhe këtu kemi një përgjigje absolutisht të mirë në Gracen.
Përgjithësisht, gjithë njësitë e tjera administrative, përveç Papërit që ka performancën
më të dobët në këtë shërbim, tregojnë për një trend rreth 50% në lidhje me
pozitivitetin e shtrimit të rrugëve të dëmtuara. Kjo mund të interpretohet si një punë
mesatarisht e mirë e Bashkisë Elbasan në shtrimin e rrugëve ekzistuese të dëmtuara.
Këtu bëj përjashtim Papëri, ku nevojitet ndërhyrje urgjente në rehabilitim rrugësh.

fig.111

Fig.112 ilustron komunikimin mes Bashkisë Elbasan dhe OSHEE në lidhje me
mirëmbajtjen e kabinave elektrike. Meqënëse kjo është një Bashki shumë e madhe, e
thellë dhe e populluar, mirëmbajtja e kabinave elektrike është shumë e vështirë për
çdo zonë. Vlerësimin më pozitiv këtu e jep sërishtë njësia administrative Gracen, me
raport 67%-33%. Rezultatet më të dobëta shënohen në njësinë administrative Papër.
Këtu nga ana grafike shihet një trend shumë i qartë: përgjithësisht pakënaqësia me
mirëmbajtjen e kabinave elektrike është ose zero, ose afër zeros. Përgjithësisht kemi
një përgjigje pozitive të lartë, pasuar nga një përgjigje “mjaftueshëm” mesatarisht të
ulët. Përgjigjja mesatare konfirmon faktin se ka edhe zona të vështira për ta ofruar
këtë shërbim, por përgjithësisht është bërë një punë shumë e mirë në mirëmbajtjen e
kabinave elektrike.
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fig.112

Edhe mirëmbajtja e kanaleve kulluese tregon një trend më normal dhe gradual. Edhe
këtu njësia administrative ku kanalet kulluese janë mirëmbajtur më shumë është
Graceni, ndërsa në Papër kemi sërisht trendin më të ulët 0%-9%.

fig.
113
Menaxhimi i ndotjes industriale tregon në mënyrë të qartë hotspot-et më të rrezikshme
të Bashkisë Elbasan; zonat ku nevojitet të bëhet një punë shumë e madhe për të
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menaxhuar ndotjen industriale. Ndërkohë që 8 nga njësitë administrative tregojnë një
trend gati-absolut pozitiv, në Labinot Fushë, Bradashesh, Papër dhe Gjergjan shihen
rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Kësisoj nevojitet një përpjekje e koordinuar
qendrore dhe lokale, pasi ndotja industriale është një nga rreziqet më të mëdha që i
kanosen shëndetit dhe mirëqënies së banorëve.

fig.
114
Fig.115 tregon se është bërë një punë përgjithësisht e mirë, në bazë Bashkie, për
shtrimin e rrugëve parcelore. Shikojmë të njëjtin trend, këtë herë mesatar të lartë, ku
në Gracen shihen rezultatet më të mira dhe në Papër rezultatet më të dobëta. Këtu nuk
kemi një trend specifik, por përgjithësisht kemi një prirje mesatare drejt pozitive.
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fig
.115

Rehabilitimi i pritave malore tregon për një trend lehtësisht më të ulët sesa shtrimi i
rrugëve parcelore. Edhe këtu Graceni ka rezultatet më të larta me 72%-28%, ndërsa
këtë herë rezultatet më të ulëta i ka njësia administrative Gjergjan. Pavarësisht se
rehabilitimi i pritave malore performon lehtësisht më dobët se shtrimi i rrugëve
parcelore, shihen rezultate të ngjashme. Deri këtu mund të themi se një punë mesatare
është bërë me facilitimet bujqësore dhe blegtorale.

fig.
116
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Rehabilitimi i shtratit të lumenjve tregon një trend të ngjashëm me shërbimet e
sipërpërmendura blegtorale dhe bujqësore, me një dallim të lehtë mes Shirgjanit e
Gracenit në raport me njësitë e tjera administrative. Tek këto dy të parat është bërë një
punë shumë e mirë në rehabilitimin e shtratit të lumenjve, ndërsa për të gjithë njësitë e
tjera administrative (ku Gjergjani, Papëri dhe Tregani mbajnë nivelet më minimale)
kemi një trend mesatar-të-ulët. Nevojitet një punë më e madhe për rehabilitimin e
shtratit të lumenjve, pavarësisht se puna bazike në nivel Bashkie ngjan se është kryer.

fig.
117

Fig.118 i merr gjithë shërbimet e lartpërmendura dhe i analizon në bazë të mesatares
së pakënaqësisë. Ato nuk analizohen më në shkallë njësish administrative më vete,
por në shkallë Bashkie. Pakënaqësia është rritëse nga e majta në të djathtë.
Vihet re se minimumi i pakënaqësisë është 54% për rehabilitimin e shtratit të
lumenjve. Vërehet se për asnjë shërbim nuk ka kënaqësi mesatare 50% ose më të
lartë, pra pakënaqësia në tërësi është mesatarisht e lartë. Megjithatë, vërehet se
përgjithësisht shërbimet në funksion të bujqësisë dhe blegtorisë janë ato ku është
investuar më shumë, ndërsa katër shërbimet me masën më të lartë të pakënaqësisë
janë: shtrimi i rrugëve të dëmtuara, mirëmbajtja e kanaleve kulluese, pastërtia e ujit të
rubinetit dhe mirëmbajtja e kabinave elektrike.
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fig
.118
Seksioni i rradhës ilustron me “po”, “jo” dhe “nuk e di” një sërë shërbimesh të tjera
për njësitë administrative të tjera të Bashkisë Elbasan. Në lidhje me ekzistencën e një
sistemi funksional uji të pijshëm, 92% e të anketuarve totalë përgjigjen me “po”, 3%
përgjigjen me “jo” dhe 5% përgjigjen me “nuk e di”. Pra duket se edhe në qytet, edhe
në njësitë e tjera administrative, kemi një sistem shumë funksional tubacionesh dhe
uji të pijshëm.

fig.119
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Të pyetur nëse ekzistojnë ura të forta dhe të sigurta, 62% e të anketuarve në të gjithë
njësitë administrative të Bashkisë Elbasan u përgjigjën me “po”. 31% e të anketuarve
deklarojnë se nuk ekzistojnë ura të forta dhe të sigurta në vendbanimin e tyre, ndërsa
7% nuk kanë informacion. Më së shumti ata që u përgjigjën me “jo” evidentojnë se
ekzistojnë ura të cilat lidhin vendbanimet, por ato janë të vjetëruara e nuk ofrojnë
asnjë lloj garancie që do të jenë të qëndrueshme gjithnjë. Kësisoj duhen marrë masa
emergjente që të mos ketë aksidente tragjike.

fig.120
Një problem tjetër është mirëmbajtja dhe rehabilitimi i shkollave dhe kopshteve nëpër
njësi administrative. Pavarësisht se shumica prej 52% përgjigjen se këto mirëmbahen,
një pjesë prej 37% përgjigjen me “jo”. Anketat tregojnë se 11% u përgjigjën me “nuk
e di”.

fig.121
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Fig.122 dhe fig.123 tregojnë dy variabla të cilat pavarësisht se nuk konsiderohen
primare dhe me rëndësi të madhe prej të anketuarve, sërisht janë të rëndësishme për të
kuptuar standartet infrastrukturore nëpër njësitë administrative të Elbasanit. Hapësirat
e gjelbra dhe këndet sportive me standarte paraqesin trende të njëjta për ekzistencën e
tyre. Kësisoj 68% të të anketuarve mendojnë se ekzistojnë hapësira të gjelbra dhe
lulishte. Kjo tregon se pavarësisht shpërndarjes së madhe të njësive, kemi një raport të
mirë hapësirash të gjelbra. Ndërkohë, një trend të ngjashëm vëzhgojmë edhe për
këndet sportive, të cilat ekzistojnë në masën 75%. Krahasuar me Bashkitë e tjera të
analizuara, Elbasani ka një raport shumë më të madh hapësirash të gjelbra dhe
këndësh sportive me standarte

fig.122

fig.123
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Në seksionin e mëtejshëm vëzhgojmë shpejtësinë e reagimit të Bashkisë Elbasan kur
në secilën prej njësive administrative nevojitet ndihmë, dhënia e një shërbimi,
përmirësimi i një kushti ose emergjencë.
Fig.124 ilustron reagimin e Bashkisë Elbasan në rastin kur dëmtohet një rrugë. 48% e
të anketuarve mendojnë se kur dëmtohet një rrugë, reagimi i Bashkisë është i shpejtë.
43% mendojnë se ky reagim është mesatar, ndërsa 9% mendojnë se reagimi është i
ngadalshëm.

fig.124
Kur dëmtohen ambiente brenda shkollës, kemi një trend mesatar. 27% të të
anketuarve mendojnë se në këtë rast Bashkia reagon shpejt, ndërsa 26%, një numër i
përafërt, mendojnë se Bashkia reagon ngadalë. Shumica prej 47% mendojnë se
Bashkia reagon mesatarisht, dhe kjo e bën trendin tërësisht mesatar.

fig.125
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Një trend i theksuar mesatar shihet tek fig.126 në lidhje me reagimin kur dëmtohet
sistemi i kanalizimeve dhe tubacioneve. Në këtë rast sipas të anketuarve në njësitë
administrative të Elbasanit, në 80% të rasteve Bashkia reagon mesatarisht shpejt. Në
13% të rasteve Bashkia reagon shpejt, ndërsa në 7% të rasteve ajo reagon ngadalë.

fig.126
Fig.127 përforcon edhe njëherë trendin me shpejtësi mesatare të vëzhguar për
reagimet në përgjithësi për njësitë administrative të Bashkisë Elbasan. Këtu shumica
prej 67% të të anketuarve mendojnë se kur dëmtohet një urë reagimi i Bashkisë është
mesatar. 7% mendojnë se reagimi është i shpejtë, dhe 26% mendojnë se ka reagim të
ngadaltë. Shikojmë se shumica e njerëzve nuk janë të polarizuar, por tek boshti
mesatar.

fig.127
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Fig.128 tregon reagimin kur hidhen mbeturina në zona të banuara dhe lumenj. Pamë
se në përgjithësi për gjithë Bashkinë e Elbasanit ky ishte një problem tërësor. Kësisoj
fakti që trendi i përgjithshëm zhvendoset në këtë rast pak më shumë drejt reagimit të
ngadaltë, sesa drejt reagimit mesatar, nuk është i jashtëzakonshëm. Ndërkohë që 25%
e të anketuarve mendojnë se në këtë rast ka reagim të shpejtë të Bashkisë për të
pastruar këto zona të banuara dhe lumenj, shumica prej 39% përgjigjen “mesatarisht”.
Njëkohësisht, ajo që e bën trendin të anojë drejt mesatarisht-ngadalë është përgjigjja
“ngadalë” e 36% të të anketuarve.

fig.128

Fig.129 ilustron përgjigjet ndaj tre pyetjeve në lidhje me komunikimin që kanë
banorët e njësive administrative me Bashkinë dhe punonjësit bashkiakë. Edhe për
njësitë administrative shikojmë një trend të ngjashëm me qytetin e Elbasanit: një
njohuri të thellë të agjencive të cilat merren me adresimin e problematikave a
ankesave, dhe një komunikim i mirë e i shëndetshëm me punonjësit e Bashkisë. Në
këtë mënyrë, 63% e të anketuarve njohin se ku mund të ankohen dhe çfarë procedure
të ndjekin. 23% e tyre njohin që nuk ka një institucion të tillë, ndëesa 14% nuk kanë
informacion rreth kësaj çështje. Një trend i ngjashëm, por më i thellë, vëzhgohet në
lidhje me ekzistencën e zyrave të ankesave dhe informacionit rreth shërbimeve
bashkiake. Këtu 75% e të anketuarve deklarojnë se këto zyra ekzistojnë, ndërsa 16%
deklarojnë se ato nuk ekzistojnë. Një pakicë prej 9% nuk kanë informacion rreth kësaj
çështje. Në fund, një trend edhe më i thellë pozitiv vëzhgohet në lidhje jo thjesht me
informacionin që banorët kanë, por rreth interaksionit real që ata kanë me punonjësit
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bashkiakë. Kështu, 80% e të anketuarve deklarojnë se përfaqësuesit e Bashkisë
Elbasan i takojnë rregullisht për të diskutuar dhe informuar, përkundër 13% që thonë
se askush nuk i takon, dhe 7% që nuk kanë informacion. Pra përgjithësisht për
komunikimin me Bashkinë persiston një trend shumë i shëndetshëm komunikimi dhe
informacioni.

fig.129

Seksioni i fundit për njësitë administrative të Elbasanit ka të bëjë me vlerësimin me
notë mesatare të një sërë shërbimesh. Nota varion nga më e ulëta, e cila është 1, tek
më e larta, e cila është 10. Në thelb kjo analizë do të shtrihet në dy plane: në fillim një
rankim i secilës prej 12 njësive administrative në bazë të vlerësimit mesatar që kanë
bërë banorët e secilës, dhe së dyti një rankim të secilit shërbim sipas notës mesatare të
përftuar në bazë Bashkie, duke përmbledhur gjithë njësitë administrative bashkë.
Fig.130 analizon shërbimin e parë: ndërtimi i shkollave të reja. Ndërkohë që
vëzhguam një trend mesatar në lidhje me shkollat e reja në seksionet e mëparshme,
këtu vëzhgojmë një shpërndarje në dy gradientë: një gradient mesatar-të-lartë që
shkon nga Graceni me notën 9 tek Labinot Mal me notën 6, dhe një gradient të ulët
nga Bradasheshi me notën 3 tek Gjergjan me notën 1.3. Kësisoj edhe analiza dhe plani
veprues duhet parë në bazë të këtij kategorizimi, ku me prioritet duhet të jenë
Bradasheshi, Funari dhe Gjergjani.
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fig.130
Përpunimi i mbeturinave paraqet tre gradientë analize sipas notës mesatare: një
gradient i lartë, që nis nga Graceni me notën 7.8 e deri tek Shirgjan me notën 7.2, një
gradient mesatar (ku bëjnë pjesë shumica e njësive) që nis nga Gjinari me notën 6 e
deri tek Labinot Mal me notën 4.6, dhe një gradient i ulët ku futen tre njësitë të cilat
duhet të kenë fokus më të lartë për Bashkinë: Zavalina me notë 3, Gjergjani me notë
1.7 dhe Funari me notë 1. Pikërisht në këto tre njësi administrative duhet bërë një
punë sistematike dhe e madhe në përpunimin e mbeturinave.

fig.131
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Mirëmbajtja e depove të ujit, ilustruar nga fig.132, përmban një trend më gradual në
zhvendosjen e vlerësimit. Edhe këtu njësia Gracen vlerëson me notën më të lartë 8.8,
ndjekur nga Shushica me 8.4, dhe Gjinari e Shirgjani me notën 7.5. Ndërkohë njësia
administrative me notën më të ulët këtu është Funari, me 2.6.

fig.132

Qendrat shëndetësore dhe mjekët, ilustruar tek fig.133, mund të kategorizohen në dy
gradientë vlerësimi: një gradient mesatar i lartë, i cili sërisht nis me Gracenin me notë
9.2, dhe përfundon me Labinot Fushë, në masën 6.3. Në gradientin e ulët futen vetëm
dy njësi administrative: Funari me notën 4.4 dhe Gjergjani me notën 4.2. Pra nevojitet
një punë imediate dhe emergjente për shtimin e qendrave shëndetësore dhe mjekëve
tek këto dy njësi administrative.

fig.133
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U vëzhgua se përgjithësisht regjistrimi i tokave, ndryshe nga Bashkitë e tjera, përbën
një problem jo të thellë për Elbasanin. Kjo ishte e vërtetë për qytetin e Elbasanit, por
tregon një trend po aq mesatar edhe për njësitë administrative. Kësisoj kemi tre
gradientë: gradienti i parë i lartë përbëhet prej dy njësish administrative: Shirgjan dhe
Gracen me notën 8. Këtu çështja e regjistrimit të tokave është adresuar në mënyrën
më të mirë të mundshme. Në gradientin e dytë mesatar futen 8 njësi administrative.
Ky gradient nis me Treganin, ku regjistrimi i tokave vlerësohet me notën 7, dhe
përmbyllet me Gjinarin, me notën 5. Në gradientin e tretë të ulët futen Funari me
notën 4.1 dhe Gjergjani me notën 3.8. Këto dy njësi administrative kërkojnë adresim
urgjent të çështjes së regjistrimit të tokave.

fig.134

Fig.135 vëzhgon notën mesatare për secilën njësi administrative në lidhje me cilësinë
e ujit. Këtu kemi një trend më gradualist dhe një ndarje në dy gradientë: gradienti
mesatar- i lartë zhvendoset nga nota 8.1 tek nota 6, përkatësisht nga Graceni në
Bradashesh. Në gradientin e ulët futen njësia administrative Gjergjan me notën 4.5
dhe Funar me notën 2.5. Këto dy njësi administrative kanë nevojë për investime dhe
kanalizime imediate fondesh për përmirësimin e cilësisë së ujit, pasi kjo është një
nevojë shumë bazike e jetësore për banorët.
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fig.135

Edhe për rrugët hyrëse në njësi kemi tre gradiente për lehtësi studimi: gradienti i
vlerësimit të lartë, ku futet Zavalini me notën 8, Tregani me 8 dhe Graceni me 7.8. Në
gradientin mesatar futen 7 njësi administrative, duke nisur me Shirgjanin me notën 6.8
deri tek Papër me notën 5.7. Dy njësitë ku rrugët hyrëse janë shumë problematike janë
Gjergjani me notën 4.8 dhe Funari me notën 3.4.

fig.136

Në tre gradientë notash mund të kategorizojmë edhe cilësinë e rrugëve hyrëse brenda
fshatit, të ilustruar prej fig.137. Gradienti i vlerësimit të lartë përfshin 4 njësi
administrative. Tregani vlerësohet me notën më të lartë 7.8, pasuar nga Graceni me
notën 7.4, Zavalini me 7.3 dhe Shirgjani me 6.6. Në gradientin e dytë mesatar futen 6
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njësi administrative, që nga Labinot Mal me 5.4 e deri tek Labinot Fushë me 5. Dy
njësitë me cilësinë më të ulët të rrugëve hyrëse brenda fshatit janë Papër me notën 4
dhe Funar me notën 3.

fig.137

Në fund, fig.138 ilustron renditjen e shërbimeve sipas notës mesatare për të gjithë
Bashkinë Elbasan. Nëpërmjet këtij rankimi do të shikojmë se cilat janë shërbimet që
duhen përmirësuar në rang Bashkie. Në vendimmarrje dhe ndërtimin e strategjive
duhet të targetohen më parë shërbimet me notën mesatare më të ulët, e mëpas për këto
shërbime të targetohen njësitë administrative që kanë performuar më dobët.
Shërbimi i cili performon më mirë me notën 7.1 është qendra mjekësore dhe mjekët.
Duket se njësitë administrative të Elbasanit nuk kanë mungesa qendrash mjekësore,
mjekësh ose kapacitetesh të tjera në lidhje me këtë shërbim. Shërbimi më problematik
është përpunimi i mbeturinave me notën mesatare 5. Shihet nevoja e theksuar për të
mirëmenaxhuar mbeturinat dhe për një reformë të thellë ekologjike për gjithë
Bashkinë.
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fig.138
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6. Përfundime Krahasuese

Studimi u organizua me anë të një metodologjie të qartë, duke përdorur një formulë
mikse për mikropërfaqësimin dhe shpërndarjen e anketave. Nëpërmjet vendosjes së
një numri bazik prej 45 anketash për njësi administrative, dhe shtimit të këtij numri në
bazë të shpërndarjes dhe përfaqësimit të popullsisë për secilën, arritëm në një total
prej 1461 anketash. Ky numër ka veçantinë e formimit të trendit me një marzh gabimi
shumë minimal.
Më tej vijoi një analizë e Bashkisë Korçë, Devoll dhe Elbasan, nëpërmjet
kategorizimit në qytet dhe njësi të tjera administrative. Seksionet dhe natyra e analizës
u përshtat me seksionet dhe natyrën e vetë anketës të përpiluar dhe shpërndarë për të
gjithë të anketuarit sipas metodologjisë specifike.
Përgjatë përmbledhjes dhe përfundimeve shikojmë grafikët dhe të dhënat kryesore për
secilën nga të treja Bashkitë. Këto të dhëna i krahasojmë në fillim në bazë “qytet-njësi
të tjera administrative”, për secilën Bashki, e më tutje nëpërmjet krahasimit sistematik
“Bashki-Bashki”.
Tre janë variablat të cilat do të merren në konsideratë:
1. Komunikimi i krahasuar: do të vëzhgohen të dhënat e përftuara prej tre
pyetjeve të seksionit “Komunikimi me Bashkinë”. Këto të dhëna do t’i
krahasojmë në fillim në raportin “Qytet-Njësi të tjera administrative”. Më tej,
do të krahasojmë komunikimin mesatar të secilës Bashki, për të parë se cila
nga këto tre Bashki komunikon më mirë me banorët e vet.
2. Nota Mesatare: Do të merren të dhënat sipas shërbimeve të vlerësuara me notë
mesatare. Secili nga shërbimet, bashkë me vlerësimin në Bashkinë përkatëse,
do të sendërtojë segmentin e trend-it. Duke krahasuar nga ana vizuale
segmentin e notës mesatare për secilën Bashki, do të jemi në gjendje të
ilustrojmë se ku shërbimet vlerësohen më mirë në sytë e të anketuarve.
3. Përqindja e Pakënaqësisë: Në fund do të merret trendi i shërbimeve sipas
përqindjes së pakënaqësisë për njësitë administrative, dhe do të krahasohet nga
ana vizuale, për të parë se cila Bashki ka trendin më të lartë të pakënaqësisë në
raport me banorët e saj.
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Siç ilustrohet prej fig.139, komunikimi Bashki-banorë brenda Bashkisë Korçë është
përgjithësisht në nivele të dobëta. Kësisoj nevojitet që punonjësit Bashkiakë të
shkojnë dhe të takojnë më shpesh banorët. Por ku është nevoja më e lartë që ata të
shkojnë? Të dhënat tregojnë se nevoja më e lartë për komunikim më të shëndetshëm
me Bashkinë është në qytet, pasi këtu vetëm 23% mendojnë se punonjësit e Bashkisë i
takojnë rregullisht dhe diskutojnë me ta. Një masë lehtësisht më e lartë komunikimi
vjen në njësitë e tjera administrative, ku sërisht vetëm 26% e të anketuarve mendojnë
se ky akt komunikimi ndodh rregullisht. Përgjithësisht në Bashkinë e Korçës nevojitet
një kontakt shumë më i mirë mes banorëve dhe Bashkisë.

fig.139

Fig.140 ilustron komunikimin e krahasuar për qytetin dhe njësitë e tjera
administrative të Bashkisë Devoll. Sipas të dhënave, 35% e të anketuarve në qytet
mendojnë se Bashkia komunikon dhe i takon rregullisht për t’i informuar. Ky proces
është akoma më i rrallë dhe i dobët në njësitë e tjera administrative, ku vetëm 25%
mendojnë se ky akt komunikimi ndodh. Edhe Bashkia Devoll komunikon dobët me
banorët e saj.
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fig.140
Në Bashkinë Elbasan, siç duket nga fig.141, Bashkia komunikon shumë mirë me
banorët e saj. Kësisoj, 63% e të anketuarve në qytet mendojnë se punonjësit e
Bashkisë i takojnë dhe konsultohen rregullisht me ta. Në njësi të tjera administrative
kjo mesatare është akoma më e lartë, në kuotat 80%. Përgjithësisht duket se në
Bashkinë Elbasan është bërë një punë shumë e mirë në mikropërfaqësimin e
interesave të banorëve, duke futur këtu komunikimin e rrjedhshëm dhe konstant mes
të dyja palëve.

fig.141
Fig.142 ilustron qartësisht se komunikimi mesatar në Bashkinë Korçë është në masën
24.5%, duke e bërë këtë Bashki të performojë më dobët se dy të tjerat në lidhje me
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komunikimin bashkiak. Në kuota të përafërta ndodhet dhe komunikimi mesatar i
Bashkisë Devoll, në kuotën 30%, ndërsa në Elbasan nuk ekziston ky problem
(mesatarja 71.5%). Në Bashkinë Korçë dhe Devoll nevojitet përgjithësisht një punë
më e mirë në kontaktin mes Bashkisë dhe banorëve.

fig.142
Fig.143 ilustron shërbimet sipas notës mesatare, krahasuar për njësitë administrative
të tre Bashkive. Minimalja dhe maksimalja i përkasin të dyja Devollit. Minimalja
është përpunimi i mbeturinave, ndërsa maksimalja rrugët hyrëse në Bashki. Duket se
qendrat shëndetësore dhe mjekët tregojnë një trend të qëndrueshëm në njësitë
administrative të të treja Bashkive.

fig.143
115 | R a p o r t S t u d i m i

Në lidhje me katër shërbimet e vlerësuara me notë mesatare për secilin nga qytetet,
shikojmë një trend të qartë: përgjithësisht banorët e qytetit të Elbasanit e vlerësojnë
më ulët se mesatarja çdo shërbim. Vlerësimet në qytetin e Korçës janë përgjithësisht
në linjën mesatare, ndërsa vlerësimet në qytetin e Bilishtit janë përgjithësisht mbi
mesataren. Këto rezultate mund të jenë pasojë e një nga këtyre faktorëve (ose të dy):
një punë bashkiake e mirë mbi normalen (në rastin e Bilishtit), punë mesatare në
Korçë dhe punë nën-mesatare në Elbasan, ose një trend që vëzhgon optimizmin dhe
pesimizmin e banorëve të secilit qytet.

fig.144

Si përfundim, fig.145 merr mesataren e përqindjes së pakënaqësisë për shërbimet, për
njësitë administrative të secilës Bashki. Duket qartë se këtu është shumë e vështirë për
të vëzhguar një trend, pasi kemi problematika të ndryshme kontekstuale për secilën
Bashki. Megjithatë disa vëzhgime mund të bëhen: banorët e njësive administrative të
Devollit janë më të kënaqurit në lidhje me menaxhimin e ndotjes industriale. Banorët
e Elbasanit janë më të pakënaqurit për pastërtinë e ujit dhe menaxhimit të
mbeturinave. Poashtu, banorët e njësive administrative të Korçës janë më të
pakënaqurit me rehabilitimin e shtratit të lumenjve. Gjithë të dhënat e tjera të
përftuara mund të analizohen dhe përdoren rast pas rasti.
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fig.145
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