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BASHKIA MALIQ

Nr___________Prot.                                                                      Maliq, më___/___2018

Lenda :   Informcion “ Mbi realizimin e detyrave për  muajin PRILL 2018 nga Policise
Bashkiake”

Drejtuar :   Kryetarit  të  Bashkisë

Z.Gëzim   TOPÇIU

Gjate  muajit Prill 2018, Policia Bashkiake ka bere te mundur realizimin e masave te planifikuara
si dhe të atyre të dinamikes se perditeshme e konkrettisht:

Veçori e ketij muaji ka qene puna e kryer ne zbatimim te Vendimit te Keshillit te Bashkise Nr.21 ,
date 30.09.2015 “Per ndalimin e kullotjes të kafsheve në tokat e fermerve dhe pastrimin e
mbeturinave ne zonat e banuara dhe largimin e kafshve nga keto zona”si dhe Vendimit te Keshillit
te Bashkise Nr.20 , date 30.03.2016 per kete qellim. Ne kete kuader ne bashkepunim me Njesite
Administrative eshte beri njoftimi me shkrim i te gjithe pronarve qe mbareshtojne blegtori dhe me
pas eshte sensibilizuar i gjithe opinioni ne zbatim te dy vendimeve te mesiperm. Per kundravajtesit
jane aplikuar edhe masa administrative,gjithsej 28 ( gjoba)  me vlere 53.000 lekë.

- Gjate keti muaji eshte punuar , ne bashkepunim me Komisariatin e Policise Maliq, per
sensibilizimin e administrates dhe gjithe komunitetit ne teritorin e Bashkise, per te mos kultivuar
bime narkotike si kanabisaativa.Keshtu u organizuan takime me Administraten e Bashkise dhe me
Njesite Administrative me pjesmarrje te gjere si kryetaret e fshatrave, dejtoret e shkollave,mjeksia
etj. dhe ju spjegua jo vetem rendesia e mos kultivimit te ketyre bimeve por edhe objektivat e
Qeverise per ta hequr Shqiperine nga harta e kanabisit.

-Ështe  punuar per zbatimin e urdherave te Kryetarit te Bashkise, Vendimeve te Keshillit te
Bashkise, per mbeshtetjen e Njesive Administrative dhe Drejtorive e Sektorve ne Bashki per
problematikat qe ata kane pasur.

-Ne bashkepunim me Njesite Administrative  Pojan, Libonik, Pirg, Vreshtas , Gore dhe Moglice
eshte punuar per parandalimin dhe zgjidhjen e mjaft konflikteve te pronesise dhe te natyrave te
tjera.Ne disa raste ne perberje te grupit te pune të caktuar nga Kryetari i Bashkise , per trajtimin e
kerkesave te fermerve per konflikt pronesie ,është  punuar me pergjegjesi duke perpiluar edhe
proces verbal konstatimi si dhe zgjidhjen qe i ështe dhene .

-Gjate ketij muaji kemi mbeshtetur ne veçanti  sh.a Ujsjelles Kanalizime Bashkia Maliq me dy
punonjes policie, Drejtorine e Sherbimeve,Drejtorine e te Ardhurave, Zyren Urbanistike, I.M.T,
Sherbimin Veterinar etj. per te gjitha rastet qe ata kane hasur veshtiresi apo shqetesim ne dinamiken
e punes.

-Nga ana jone jane mbajtur ne kontroll tregjet ne Maliq, Pojan, Libonik,Pirg, Vreshtas, Polan etj si
dhe shitesit ambulant per te verifikuar paisjen me liçense te tregetarve dhe te personave te tjere qe
merren me veprimtari shitblerje, me trgetimin e pijeve alkolike etj, Gjithashtu është nderhyre ne
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qytet qe shitsit ambulant  te fruta perimeve te mos lejohen te shesin ne trotuare por ne vendet qe ka
caktuar Bashkia.

-Gjithashtu  ne bashkepunim me Njesite Administrative eshte punuar perparandalimin e ndotjes se
mjedisit , kryesisht ne fshatrat ku hidhet plehu i bagetive apo mbeturinave te tjera qe ndotin
mjedisin dhe krijojne probleme ne komunitet.

-Po keshtu gjate ketij muaji ne 1 rast eshte mbeshtetur edhe zyra e permbarimit gjyqesor privat
Korçe pa krijuar shqetesime.

-Gjithashtu nga ana jone eshte punuar ne fshatin Çaushli , per te kontaktuar me shtetasit qe preken
nga projekti i Bashkise per kanalizimet e ujrave te zeza , duke u kerkuar dokumentat e pronesise per
ate pjese qe  e ze ky projekt.

-Gjate ketij muaji jemi angazhuar edhe me kontrollin e rruges Maliq –fshat Maliq , mbasi firma qe
po nderton banesat e fshatit Lumas krijoi probleme ne rruge , duke hedhur mbetje si burim aksidenti
dhe ndotje mjedisi.si dhe u nderhy ne nje rast per prishje garazhi , ndertuar pa leje dhe qe pengonte
zbatimin e pojektit.

-Gjate muajit eshte zbatuar 2 Vendime te Keshilit te Bashkise, 2 Urdhera te K/bashkise, 1 vendim i
Gjukatës se Rrethit Gjyqesor Korçë. Jane ushtruar 16 kontrolle ne tregje, jane mbeshtetur 3
aktivitete kulturore sportive, kemi mbeshtetur ne 24 raste Drejtorite dhe Sektoret ne Bashki, jane
trajtuar 6 konflikte te ndryshme, jane perpiluar 20  raprte sherbimi dhe vendosur 28 masa
administrative ( gjoba) me vlere  53.000 leke..

-Edhe per muajin ne vazhdim do te punohet  per realizimin e detyrave te planifikuara si mbas
funksionit organik dhe dinamikes ditore. Ne veçanti do te mbeshtetet Ndermarrje Ujsjelles
Kanalizime sh.a per aksionin e prerjeve te pa ligjeshme te lidhjeve ne ujsjellsat ne fshatra, Bordi i
Kullimit. Gjithashtu ne bashkepunim me policine e shtetit do te punojme per marrjen e
informacioneve per kultivimin e lendeve narkotike ne rast se do te kete raste te tilla.

Kryeinspektori Policise Bashkiake
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