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Lipjan, 25 Prill 2014 

more 

kumtesë për media 
 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del 
me këtë kumtesë  për media: 

 

25 Prill 2014:  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj kumtese për media publikon rezultatet e 

hulumtimit të opinionit publikë për qeverisjen e 100 ditsh-it të Kryetarit të Komunës së Lipjanit z. Imri Ahmetit. 

Organizata YAHR nëpër mes ueb faqes së saj, ka publikuar një sondazh ku qytetarët kanë mundur të përgjigjen 

në dy pyetjet e parashtruara: Se çfarë mendoni lidhur me sukseset dhe dështimet e kryetarit në 100 ditshin e 

qeverisjes. Në pyetjet e lartë cekura janë përgjigjur mbi 300 qytetarë të cilët kanë dhënë përgjigje të ndryshme 

dhe në bazë të përgjigjeve të njëjta edhe është bërë renditja e tyre: 

Cilat janë sukseset e 100 ditshin e kryetarit ?: 

 Zgjidhja e problemit me ujësjellësin në Magure, 

 Heqja e taksave komunale për bizneset, 

 Zgjidhja e disa parregullsive edhe shkeljeve ligjore te cilat janë bere nga ish-kryetari, 

 Punësimi i disa aktivistëve te LDK-se ne komune. 

 Retorika e sulmit ndaj pushtetit komunal të kaluar, 

 Investimi ne rregullimin e zyrës , 

 Ulja  shpenzimeve të administratës komunale 

Cilat janë dështimet e ekzekutivit në 100 ditshin ? 

 Shkelja e ligjshmërish për nënkryetarin për komunitete,  

 Largimet e punëtorëve nga puna pa kriter nga shkolla bujqësore ne Lipjan, 

 Menaxhimi i ujërave e zeza, 

 Asnjë projekt të filluar që nga marrja e mandatit. 

 Vazhdimi i mënyrës së vjetër të rekrutimit te militanteve partiak, 
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 Injorimi dhe mos përgjigjja e takimeve me pale, 

 Transparenca dhe politizimi i drejtoreve te shkollave. 

 Punësimi i familjareve 

Ndërsa, në pyetjen tonë drejtuar  ekzekutivit të Komunës së Lipjanit në formën elektronike, se cilat janë pesë 

sukseset dhe pesë dështimet (sfidat) e qeverisjes në 100 ditshin e kryetarit, ata janë përgjigjur vetëm në suksese 

e qeverisjes dhe ato janë; 

1. Funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësit ne Magure dhe Janjevë, 

2. Heqja e taksave për biznese dhe heqja e lejeve afariste, 

3. Zvogëlimi i shpenzimeve administrative  dhe rritja e te hyrave vetanake,  

4. Kthimi i menaxhimit te pronave komunale (tregjet) ne menaxhim nga Komuna,. 

5. Avancimi i performances se administratës (pajisja me sistemin elektronik i hyrje daljeve, 

ngritja e përgjegjësisë, llogaridhënia). 

Ndërsa, në pyetjen tonë drejtuar  opozitës (dy partive politike: PDK dhe LVV) kemi marrë përgjigje vetëm nga 

PDK-ja, dhe ata janë përgjigjur vetëm në mos sukseset e ekzekutivit: 

1. Shkelje ligjore si në: Emërimin e Nënkryetarit për Komunitete, përbërjen e komiteteve duke 

mos përfshi forcat më të mëdha politike (sipas ulëseve në kuvend), 

2. Mos transparenca ndaj qytetarëve si dhe të shoqërive civile, 

3. Ngecje e implementimit të projekteve të këtij viti (as fillim i procedurave sipas planifikimit 

buxhetor), mos zhvillim ekonomik  etj. 

4. Degradim total i Arsimit ne komunën ton si në përzgjedhjen e kuadrit arsimor pa kurrfarë 

kriteri, 

5. Mos ofrim të shërbimeve në lëmine shëndetësisë.  


