محضر الجلسة العامة األولى

بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمار 9102
 -1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية :

الشبيكـــــــــة

ب  -عدد السكان بالبلدية 0022 :
ت  -تاريخ الجلسة 0212/11/02 :
ث  -مكان الجلسة :قاعة الجلسات بالبلدية.
ج  -إسم ميسر الجلسة  ( :عدم حضور الميسرين كل الجلسات)
ح  -محضر محرر من قبل  :كاتب عام بلدية الشبيكة
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس بلدية الشبيكة

 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة :
عدد المشاركين

العدد الجملي

61

النسبة ()%

%2,,0

عدد النساء ضمن
المشاركين
20
% 2,02

عدد الشبان ضمن
المشاركين والذين
تتراوح أعمارهم بين
 11و 53سنة
20
% 2,20

ب – جدول األعمال :
 تحليل الوضع المالي والفني والتذكير بالمراحل التحضيرية واإلستماع آلراء المواطنين في مايخص حاجياتهم وتطلعاتهم من المشاريع البلدية.
 – 3وصف لعرض البلدية :
(تقديم أهم النقاط التي تم عرضها خالل الجلسة)
 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق يسهل دراسة طلباتها والوقوف على نقائصها.
 التذكير بتواصل مشروع التطهير خالل سنة  0262وبذلك يتعذر التفكير في إنجاز مشاريع
القرب.
 التطرق إلى الموضع الشاغل وهو بطء سير مشروع التطهير.

 – 4المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي لسنة  2112و 2112والمشاريع الوطنية والجهوية األخرى
المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية :
أسئلة ومالحظات المشاركين
 تباطء المقاول المكلف بمشروع التطهير. إمكانية بناء مراكز ومحالت تجارية -قصر البلدية المدرج لسنة  0262و0262

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 تم التنبيه على المقاول المذكور مباشرة وعن طريق ديوانالتطهير
 -ال يوجد رصيد عقاري للبلدية يمكن إنجاز مشاريع عليه.

 – 5إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج اإلستثمار السنوي  0210ومصادرها:
مصدر التمويل

مصدر التمويل

البلدية
صندوق القروض
ومساعدة الجماعات
المحلية
هياكل أخرى

المبالغ المتاحة

المبالغ المبرمج إستغاللها

تمويل ذاتي
قرض

0,,

0,,

مساعدات موظفة
مساعدات غير موظفة

ــ
943

ــ
943

ــ

ــ

 945ألف دينار

 945ألف دينار

مساعدات
المجمــــــوع

أسئلة ومالحظات المشاركين
 مآل البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 0262و.0262

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 مشروع إنجاز جزء وظيفي لقصر البلدية لسنة 0262و:0262
في طور الدراسات.

 – 1توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :
البرامج المقترحة

الكلفة

النسبة

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين

-

-

943

%0,,

-

-

345

%111

برامج مهيكلة للمدينة
برامج إدارية
المجمــــــوع

وقد إقترح المجلس البلدي في جلسة  0,08/00/09أن يتم توزيع اإلعتمادات المذكورة :
 بناء سوق بلدي . 9,, -بناء أكشاك .43

 -2تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق :
أ -تقديم التقسيم الترابي :
إسم المنطقة الترابية
منطقة البرتقال)(1
منطقة الحي التجاري)(2
منطقة البساتين) (3
منطقة المستقبل السعيد)(4
منطقة االنطالقة)(5

حدودها ( تسمية حدودها )
بداية من شارع البيئة في اتجاه شارع  04جانفي إلى حدود نهج ابن عرفة حتى
حدود المدرسة اإلعدادية.
من شارع  04جانفي إلى نهج ابن عرفة إلى حدود شارع فرحات حشاد من جهة
و إلى حدود شارع البيئة على مستوى المدرسة االبتدائية المركز.
من نهج ابن عرفة في اتجاه معمل صابرين إلى حدود المسلك الفالحي القرين من
جهة و إلى الحدود الغربية بمثال التهيئة العمرانية المنطقة الصناعية.
من نهج ابن عرفة في اتجاه المشرق إلى أخر حدود المثال من جهة و من شارع
 04جانفي حتى تقسيم العجمي مرورا بتقسيم البريش.
من شارع البيئة في اتجاه القيروان حتى حدود ديوان مجردة مرورا بتقسيم حسين
بوبكـــر و تقسيم بيت العجمي

(يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية)
ب – تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية :
األرصفة

الطرقات

نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
الطرقات في األرصفة األرصفة في
الطرقات في
حالة سيئة في حالتها حالة سيئة
حالة جيدة أو
تتطلب
جيدة أو
تتطلب
متوسطة
التدخل
متوسطة
التدخل
()%
()%
()%
()%
()1
()1
()1
()1

التنوير
العمومي

الربط بشبكة
تطهير المياه
المستعملة ()%

نسبة
التغطية
بشبكة
التنوير
العمومي
()%
()2

نسبة التغطية بشبكة
التطهير العمومي
()%
()2

منطقة 15% 0

%58

%11

%58

%88

%58

منطقة %33 9

%53

%22

%55

%58

%58

منطقة %13 3

%53

%13

%53

%58

%58

منطقة %18 4

%58

%13

%53

%13

%18

منطقة %33 5

%133

%33

%133

%1

%8

وجود إشكاليات لتصريف
مياه األمطار

نعم لعدم وجود قنوات
تصريف مياه األمطار.
نعم لعدم وجود قنوات
تصريف مياه األمطار.
نعم لعدم وجود قنوات
تصريف مياه األمطار.
نعم لعدم وجود قنوات
تصريف مياه األمطار.
نعم لعدم وجود قنوات
تصريف مياه األمطار.

( )1يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المساحة الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة
( )2يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة.

 – 7المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 0210
اإلعتمادات المخصصة

المنطقة الترابية التي تم االحتفاظ بها لسنة
2115
منطقة  : 1منطقة ال..

-

منطقة 2

-

.........

-

– نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين
 حول عدم إنجاز مشاريع البنية األساسية. -حول عدم إنجاز مشاريع تجارية.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 انطالق مشروع مد قنوات التطهير على أن يقع تأجيلهذا النوع من المشاريع عند انتهاء مشروع التطهير.
 -عدم وجود رصيد عقاري.

 -2نتائج الجلسة العامة :
 – 1.2التنقيحات  /التحسينات بخصوص البرنامج المقدم:
 وقع اإلستماع إلى جميع األفكار للمشاريع القرب إال أنه عند توضيح اإلدارة بإنطالق مشروع التطهيروحصول الديوان الوطني للتطهير على الترخيص من البلدية في التدخل بالطرقات واألرصفة الموجودة .
 اإلقتناع بضرورة تهيئة جزء وظيفي ثاني لقصر البلدية خالل سنة  0262وخالل سنة  0262تهيئة سوقبلدي وأكشاك.
 – 2.2مالحظات المشاركين بخصوص خطة اإلتصال المعتمدة :
جيّــــــــــدة.

 -5.2مالحظات المشاركين بخصوص المنهدية المعتمدة :
المنهجية المقدمة جيّـــدة.

 4.2مالحق :

 – 1.4.2عرض البلدية :
وقع إنجاز اإلعالنات الالزمة في آجالها  ,بمختلف الوسائل اإلتصالية المتاحة  ,إضافة إلى إستعمال مكبرات
الصوت  .إالّ أن المالحظ هو عزوف المواطن على الحضور وذلك يظهر عبر بطاقة الحضور المصاحبة.
حيث وقع افتتاح الجلسة والتذكير بالهدف منها ووضعها في إطار العام حيث يقتضي انجاز أي مشروع
ضرورة حضور المواطن واإلستماع إلى رئيه وتنفيذ مقترحاته.
 – 2.4.2صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور :
أنظر الصور وبطاقة الحضور

 – 3.2مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :
أسئلة ومالحظات المشاركين
 بخصوص مشروع التطهير حيث يتساءلالموطنين عن التقدم الضئيل في اإلنجاز.
 -عدم التفكير في إنجاز مشاريع القرب.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 سيقع دعـــوة المقــــاول إلى ضــرورة اإلســراع فياإلنجــــاز و إصــــــــالح المعبّــــــــــد.
 -سيقع برمجة ذلك عند اإلنتهاء من مشروع التطهير.

رئيس البلدية
طــــارق طعــــــم

صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور :

