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Analiza e Sondazhit Online të 
Performancës së Bashkisë 
Kuçovë për Vitin 2021 
 
Rezultatet e sondazhit deri në datë 24 Mars 2022 

Analiza është përgatitur nga Smart Processes 

 

Hyrje 
Çfarë është sondazhi i performancës? 
Duke u nisur nga nevoja për përfshirjen e aktorëve të ndryshëm në qeverisjen vendore, Këshilli 
Bashkiak i asistuar nga projekti Bashki të Forta hartoi një sondazh online, i cili bazohet në rezultatet 
kyçe të raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2021. Sondazhi mundëson shfaqjen 
e këtyre rezultateve dhe mbledhjen e mendimeve të komunitetit të bashkisë mbi mënyrën sesi 
bashkia i ka shpenzuar paratë gjatë vitit 2021 dhe të kuptojë prioritet e komunitetit në lidhje me 
buxhetin afatmesëm 2023-2025.  

Pyetjet e sondazhit janë ngritur mbi të dhënat faktike të vitit 2021 në lidhje me peshën e buxhetit 
që ka harxhuar bashkia për shërbimet / funksionet kryesore që ofrohen, pyet komunitetin në lidhje 
me gadishmërinë e tij për të paguar më shumë tarifa për të përmirësuar apo rritur shërbimet që i 
ofrohen sot, si dhe mundëson vlerësimin e punës së kryetarit aktual të bashkisë. 
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Rezultatet e sondazhit mbi prioritetet 
Të dhëna të përgjithshme 
Pjesëmarrja e përgjithshme 
 

Sondazhit i janë përgjigjur 77 persona, nga të 
cilët rreth 53.2%, ose 41 janë femra dhe 46.8%, 
ose 36 janë meshkuj.  
 

 
Përfaqësimi rezidencial 

Pjesëmarrja sipas rezidencës në njësitë administrative të bashkisë është sipas tabelës së 
mëposhtme: 

 
 Rezidenca Femer Mashkull Total  

 
 Kuçovë 29 17 46 
 Kozare 5 9 14 
 Perondi 3 6 9  

 Lumas 4 4 8  

 

Për sa i përket përfaqësimit rezidencial, vërehet pjesëmarrje e lartë nga qyteti i Kuçovës me 59.7% 
e pasuar nga njësia administrative Kozarë me 18.2%. Ndërkohë, pjesëmarrja më e ulët është nga 
njësia administrative Lumas. 

 
Përfaqësimi sipas grup moshave 

Vërehet se pjesëmarrësit në sondazh janë sipas të gjitha grup moshave, ku dominion grup mosha 
18 – 30 vjeç me 41.6%, e ndjekur nga grup mosha 31 – 45 vjeç me 32.5%.  Në tabelën e mëposhtme 
paraqitet përfaqësimi sipas grup moshave.  
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 Grupmosha Numër 

 

 18-30 vjeç 32 
 31-45 vjeç 25 
 46-60 vjeç 15 
 mbi 60 vjeç 5 
 Total 77 

 
 
Përfaqësimi sipas kategorive të punësimit/veprimtarisë në sektorin ekonomik të pjesëmarrësve 

Opinioni përmes sondazhit është shprehur nga përfaqësues të aktiviteteve të ndryshme 
ekonomike, ku kryeson kategoria e të punësuarve në sektorin publik me 28.6% ose 22 vetë dhe 
pasohen nga kategoria “I punësuar në sektorin privat” me 27.3% ose 21 vetë. Numri më i ulët i 
pjesëmarrësve vjen nga persona që i përkasin kategorisë “Punonjës OJF/Akademik”, të cilët zënë 
3.9% të totalit të pjesëmarrësve ose në shifra 3 persona.  

Shpërndarja sipas aktivitetit në sektorin ekonomik paraqitet në tabelën e mëposhtme, e ilustruar 
edhe me paraqitjen grafike të peshave që zenë ndaj totalit. 

 
 

Kategoria 
Numri i 
pjesëmarrësve 

 

 I vetë punësuar 12 

 I punësuar në sektorin privat 21 

 I punësuar në sektorin publik 
(administratë) 

22 

 Punonjës OJF/Akademik 3 

 Student 6 

 I papunë 5 

 Tjetër 8  

 TOTAL 77  
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Analizimi i prioriteteve të komunitetit 
Një aspekt i rëndësishëm që sondazhi përpiqet të analizojë dhe të marrë mendimin e komunitetit 
ka të bëjë me prioritetet e komunitetit. Për të bërë këtë, merren në analizë funksionet / programet 
buxhetore më të financuara gjatë vitit 2021 si dhe ato programe për të cilat është shpenzuar më 
pak se 2% e buxhetit gjatë vitit 2021. Qëllimi është të kuptohet se për cilat nga këto funksione 
komuniteti mendon se duhet të rritet pesha e shpenzimeve në raport me shpenzimet e 
përgjithshme të bashkisë. Ndaj, pjesëmarrësve veç listës së programeve më të financuara, i 
listohen në sondazh edhe lista e funksioneve/programeve buxhetore të financuara nën 2% ose që 
nuk janë financuar nga bashkia dhe pjesëmarrësit zgjedhin 1 ose më shumë funksione nga kjo 
listë, duke shprehur në këtë mënyrë opinionin e tyre mbi funksionet që duhet të jenë në fokusin 
e bashkisë gjatë vitit 2023 dhe në planin afatmesëm të bashkisë 2023 – 2025.  

Përgjigjet e pjesëmarrësve janë paraqitur në grafikun e mëposhtëm: 
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Duke patur parasysh riorganizimin e programeve buxhetore, grafiku i prioriteteve të komunitetit 
është si në figurën më poshtë:  
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Bazuar në grafikun e mësipërm, vërehet se prioritetet e përcaktuara nga mbi 
45% e komunitetit janë: 

1. Mbështetje për zhvillim ekonomik; 

2. Përkujdesi social; 

3. Furnizimi me ujë; 

4. Shërbimet publike vendore; 
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5. Rrjeti rrugor; 

6. Arsimi bazë dhe parashkollor. 
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