
 

 

                        BASHKIA PUKË 

 

 

Lënda: KTHIM PËRGJIGJE MBI INFORMACIONIN E KËRKUAR  

                                 Drejtuar: Qendres “Res Publica” 

Për dijeni: Komisionerit për të drejten e informimit 

 

 Lidhur me kërkesen tuaj, date,16/05/2018, Nr.Prot 84/18 ju bëjmë me dije se bashkia Pukë për 

periudhen 01/01/2017-30/03/2018 ka të hartuara projektet e më poshtme: 

 Projekt i rikonstruksionit të Shkollës “Sabah Sinani” Pukë  (investim I kryer) 

 Projekt I rikonstruksionit të shkollës “MIGJENI” ( në pritje për investim) 

 Ndërtim I palestres të qytetit (investim I kryer) 

 Projekt, ndërtimi I banesave sociale, qyteti Pukë (investim që po realizohet) 

 Rikualifikim I qëndrës së njësisë administrative Gjegjan (investim I kryer) 

 Projekt për rikonstruksionin e plotë të kanalit vaditës Luf (investim I kryer) 

 Projekt për rikonstruksionin e plotë të kanalit vaditës Qerret (në pritje për investim) 

 Projekt për rikonstruksionin e plotë të kanalit vaditës Gojan (në pritje për investim) 

 Projekt, rivitalizimi I bllokut të pesë pallateve në hyrje të qytetit (në pritje për investim) 

 Projekt, rivitalizimi I lagjes sipër muzeut “MIGJENI” (në pritje për investim) 

 Projekt për rikonstruksionin e konviktit “Ali Bytyqi” (fondi I hapur për investim) 

 Projekt për rikonstruksionin e Qëndrës Shëndetësore Luf (në pritje për investim) 

 Projekt për unazen e qytetit (në pritje për investim) 

 Projekt, rruga turistike Qelëz-brigjet e liqenit të Komanit (në pritje për investim) 

 Projekt, rruga e fshatiti Prozhem, hapje traseje shtrim me çakell ( duke u realizuar) 

 Rruga e fshatit Pla, (në pritje për investim) 

 Rikosntruksion I rrugës lagjia Kukaj, ndwrtim trotuari dhe nriçim (në pritje për investim) 

 Tre projekte  për  pyllezime në sipërfaqet pyjore (në pritje për investim) 

 

Lidhur me pikat 2, 3, 4 të kërkesës tuaj, ju bëjmë me dije se të gjithë projektet janë hartuar pas 

kontakteve të marra me komunitetin dhe kanë lindur si domosdoshmëri e kërkesave dhe 

sugjërimeve të tyre, të cilat janë bër nga komunikimi I drejtpërdrejt në takimet periodike të 

drejtuesve të bashkisë dhe nga kontakti me grupin e specialistëve të drejtorisë së Urbanistikës 

që kanë shkuar në terren.  



Faleminderit për mirkuptimin! 

Kordinatori për informimi 

Armir Mehaj  

 

Kontakt 0682031657 

 

 


