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تاريخ  01جويلية 8102
****
عمـــال بمقتضيـــات القانـون األساسـي للبلديـات عدد  33لسنـة  5791المؤرخ في  51ماي
 5791وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد  14لسنة  6002المؤرخ
في  59جويلية . 6002
وعلى القانون األساسي عدد  67لسنة  6054المؤرخ في  7ماي  6054المتعلق بمجلة الجماعات
المحلية وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل  652منه.
عقد المجلس البلدي بالشبيكة لبلدية جلسته التمهيديــة اليوم اإلثنين السادس عشر من شهر جويلية
سنــة ثماني ة عشرة وألفين على الساعـة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيد  :طارق طعم رئيس
البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي الســـادة :
 محمدالنابتي ريح مالط وداد سعيّد تبر الزايري روضة طعم األزهر السبري منية هبول ياسين سقا محمد بن الصادق الزايري عثمان جريووتغيب بدون عذر السادة :
 قيس شيحة خميس سقة أمينة سقة الهادي مالط مروى الخضراوي الناصر مالط محمد بن التيجاني الزايري.وقد حضر السيد رضوان طيمومي الكاتب العام للبلدية.
كما حضر هذه الجلسة عدد يناهز الستين من المواطنين متساكني المنطقة البلدية.
.../...

 -6افتتح الجلسة السيد طارق طعم رئيس البلدية بالترحيب بالحاضرين مشيرا إلى أن القانون األساسي
للبلديات نصّ على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل
قبل انعقاد الدورة .
ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في
المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية .
ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالتها
وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي .
و على هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم تعليق
إعالن بمقر البلدية بتاريخ  50جويلية  6054تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية وموعد عقد
الدورة العادية كما تم إدراجه بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل
اإلجتماعي الفايسبوك.
ثم أذن السيد رئيس البلدية للحاضرين من متساكني المنطقة البلدية للتعبير عن مداخالتهم و التي كانت
كاآلتـي :
 -5المطالبة بالتسريع في إنجاز المستوصف بمنطقة أوالد الزاير من عمادة الشبيكة.
 -6المطالبة بالتدخل لتحديد األراضي الدولية.
 -3المطالبة بإحداث دائرة بلدية بمنطقة أوالد الزاير مع اإلشارة أن البناية جاهزة ومتوفرة للغرض
وتتطلب صيانة بسيطة.
 -1توفير الماء الصالح للشراب لعدد  60عائلة بمنطقة القرين أوالد الزاير.
 -1المطالبة بإعادة تشغيل الخط القديم للتنوير العمومي بمنطقة أوالد الزاير.
 -2كثرة التذمر من إشكاليات تفريغ آبار السرب التي أصبحت ترهق كاهل المتساكنين والبلدية.
 -9أهالي منطقة أوالد النوري من عمادة الجواودة يطالبون بإنشاء منطقة سقوية عمومية لحوالي
 610هك مغروسة زيتون ( عدد اإلمضاءات  )41كما يطالبون بتعبيد المسلك الفالحي الرابط
بين "دورة بالحاج" وسيدي عبدهللا بالحاج – طريق أوال النوري -والمقدرة بـ 3هكتارات تقريبا.
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية الرد على المداخالت وبيّن أنه سيتم درس المقترحات
المعروضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالتها وسيتم عرضها على أنظار
المجلس البلدي خالل دورته العادية الثالثة لشهر جويلية . 6054
ثم تولى السيد رئيس البلدية تعريف المتساكنين الحاضرين بالجلسة بالبرامج البلدية وخاصة إنجاز
المشاريع والتي كانت كاآلتـــي :
التعريـف بالبرامــج البلديــــة :
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية :
 )6النظافة والعناية بالبيئة :
في إطار متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن تم القيام بحمالت إستثنائية للنظافة ,إضافة إلى
المجهود اليومي لرفع الفواضل المنزلية وفواضل البناء ,وذلك قصد خلق فضاء سليم يستطاب فيه العيش,
كما أن البلدية تسعى جاهدة بما لديها من معدات وإمكانيات لإلستجابة لطلبات وطموحات المتساكنين.
وفي خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره للحاضرين.
وفي حدود الساعة الحادي عشرة صباحا رفعت الجلسة .
الشبيكة في 6054/09/52 :

رئيس البلدية
طـــــارق طعــــــم

