
                                  

                     

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Agron Malaj, Kryetari i 

Bashkisë Mat 

 

 

PROJEKTI 

“Ndjekja dhe verifikimi i 

premtimeve të fushatës 

zgjedhore në Shqipëri” 

 

Mbështetur nga: 

Fondi për Demokraci i Kombeve të 

Bashkuara 

 

Për më tepër informacion vizitoni platformën online “Matësi Elektoral” (The Albanian Truth-o-Meter Platform): 

www.matesielektor.al 

Ju mirëpresim të kontribuoni me ide dhe sugjerime mbi shpenzimet/investimet buxhetore lokale apo të qeverisjes qëndrore si dhe 

mbi premtimet elektorale të realizuara ose të parealizuara të të zgjedhurve lokalë dhe anëtarëve të qeverisë.       

E-mail: rdakorca@gmail.com                           Tel: + (355) 822 42626 
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Premtimet elektorale të z. Agron Malaj, Kryetari i Bashkisë Mat  

(Qershor 2019) 
 

1. Më shumë mundësi shkollimi për të rinjtë; 

2. Më shumë parqe dhe lulishte për fëmijët dhe të moshuarit; 

3. Më shumë shkolla dhe kopshte për edukimin e brezit të ri; 

4. Përmirësimin e gjendjes së rrugëve; 

5. Sigurimin e ndriçimit; 

6. Më shumë kanale vaditëse dhe furnizim me ujë të pijshëm; 

7. Ndryshime në stadiumin “Liri Ballabani”; 

8. Rehabilitimi i ujrave të zeza; 

9. Më shumë mundësi punësimi; 

 

Burimi: Bashkia Mat - Koordinatori për të drejtën e informimit 

 

 

Premtimet e arritura 
 

1. Bashkia Mat, i dha fund një problemi shumëvjeçar në fshatin Batër e Vogël, në lagjen 

"Dervishi" ku bëri të mundur hapjen e rrugës me një gjatësi 400 m, në Njësinë 

Administrative Komsi.  

2. Bashkia Mat, ka përfunduar punën për hapjen e rrugëve në fshatin Batër e Madhe në 

Njësinë Administrative Komsi, dhe në fshatin Shqefën në Njësinë Administrative 

Macukull.  

3. Ka përfunduar puna për kanalizimet e ujërave të bardha në “Parkun Geraldinë”. 

4. U bë i mundur zëvendësimi total i binarëve dhe dërrasave të urës në fshatin Bruc, Njësia 

Administrative Rukaj. 

5. Një tjetër hapësirë publike është shtuar tek lagjia ‘’Partizani’’ e cila është përfunduar 

totalisht si në vendosjen e stolave, mbjelljen e pemëve dhe vendosjen rampave për personat 

me aftësi të kufizuar. 

6. Bashkia Mat ka ndërhyrë për hapjen e rrugës së varrezave në fshatin Shoshaj të Njësisë 

Administrative Komsi.  

7. Bashkia Mat, ka ndërmarrë një aksion të gjerë për lirimin e hapësirave publike të cilat ishin 

zënë padrejtësisht nga banorët e pallateve tek lagjia “Pjetër Budi”, blloku nr. 1. 

8. Rehabilitimi i sistemit ujitës në Njësinë Administrative Lis.  

9. Pastrimi i kanalit të Sekës në Njësinë Administrative Rukaj, i cili ju shërben fshatrave Prell, 

Rukaj dhe Rremull. 

10. Rehabilitimi i rrugëve në fshatin Rukaj, Njësia Administrative Rukaj dhe hapja e kanaleve 

kulluese të kësaj rruge.  

11. Rehabilitimi i kanalit vaditës të Klosit. Pas 25 vitesh fshati Zenisht do të furnizohet me ujë 

vaditës. 

12. Rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Shoshaj. 

13. Rehabilitimi i rrugëve në Njësinë Administrative Rukaj.  
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14. Pastrimi dhe riparimi i kanaleve vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë Mat. 

15. Hapja dhe rehabilitimi i rrugëve në fshatin Laç, Njësia Administrative Rukaj. 

16. Mirëmbajtja e hapësirave publike në territorin e Bashkisë Mat. Mbjellje lulesh, krasitje 

pemësh, pastrimi i sipërfaqeve të gjelbërta etj. 

17. Hapësirë e re publike tek lagjja “Partizani”. 

18. Shtimi i një tjetër hapësire publike tek rruga e gjimnazit. 

19. Rehabilitimi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Mat. 

20. Mbjellja e 300 rrënjëve "Fotinje" në të dy krahët e trotuarit në afërsi të Turizmit. 

21. Meremetimi i urës në Bruç. 

22. Rregullimi i pjesëve të trotuarit të dëmtuar në të gjithë rrugën "Kuvendi i Dukagjinit". 

23. Rikonstruksioni i urës tek sektori C (ura e gjatë). 

24. Rehabilitimi i rrugës "Dervish Hima" deri tek kryqëzimi i Koliqit. 

25. Rehabilitimi i trotuarëve të dëmtuar dhe ndërtimi i rampave, të cilat mundësojnë lëvizjen e 

personave me aftësi të kufizuar dhe nënave me karroca. 

26. Rehabilitimi i rrugës në fshatin Lek Hot, në Njësinë Administrative Baz.  

 

 

Premtimet pjesërisht të arritura (në proçes) 

 

1. Bashkia Mat ka nisur punën për rehabilitimin e rrugës në fshatin Stojan, në Njësinë 

Administrative Ulëz.  

2. Macukull- Rukaj tani do të kenë një rrugë lidhëse të përbashkët nga fshati Dukagjin deri 

në fshatin Prell.  

3. Vazhdojnë punimet për betonimin e shtresave tek rrugicat në “Parkun Gerardinë”. 

4. Vazhdojnë punimet për hapjen e trashesë së rrugës në lagjen “Grop”, në fshatin Burgajet, 

Njësia Administrative Lis. Gjithashtu po vijon puna për betonizimin e zonave malore. 

5. Vazhdon puna për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza (KUZ). Investimi 

po kryhet në Lagjen Drita, blloku i parë, i dytë dhe Lagjia e Re. Me këtë investim do i 

jepet zgjidhje përfundimtare problemit të ujrave të zeza të cilat ishin kthyer në problem 

për komunitetin.  

6. Bashkia Mat vijon punën me ndërhyrjet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në 

Njësinë Administrative Komsi. Në fshatin Kodër Qerre është bërë e mundur hapja e  

700 m rrugë. 

7. Po vijon puna për rehabilitimin e rrugës në fshatin Batër e Vogël, Njësia Administrative 

Komsi. 

8. Vijon puna për rehabilitimin e rrugëve në lagjet e fshatit Gërman në Njësinë 

Administrative Komsi. 

9. Ka nisur puna për ndërtimin e një kopshti të ri në fshatin Frankth në Njësisë Administrative 

Komsi.  

10. Po punohet për shtimin e një tjetër hapësire publike po te lagjia ‘’Partizani’’. 

11. Vijon puna për kthimin në normalitet të rrugëve rurale në fshatin Rremull të Njësisë 

Administrative Rukaj. 
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12. Kanë nisur procedurat për ndërtimin e 3 ndërtesave 6-katëshe të cilat do të përdoren për 

zgjidhjen e problemit të strehimit. Këto tri ndërtesa gjashtë-katëshe do të ndërtohen në 

lagjen “Partizani”, përballë ish SMT-së Mat. 

13. Ka nisur puna për zbatimin e projektit për rehabilitimin e Parkut “Nëna Mbretëreshë 

Geraldinë ” dhe sheshit “Ahmet Zogu” në qytetin e Burrelit. Fondi për këtë projekt është 

dhënë nga qeveria shqiptare nëpërmjet fondit shqiptar të zhvillimit, në shumën e rreth 69 

milion lekë të rinj pa Tvsh. 

14. Në Njësinë Administrative Baz, në fshatin Rreth Baz, vijon puna për rehabilitimin e 

sistemit ujitës, për t'u ardhur në ndihmë fermerëve të zonës. Ndërhyrja që po bëhet në këto 

kanale mundëson vaditjen e 65 hektar tokë bujqësore, në lagjen Kalivaç dhe Shullani i 

Vilës. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaMat 

 

 

 


