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 0202لسنة  ة الثالثةللدورة العاديالجلسة التمهيدية  حول أشغال

 0202 جويلية 20تاريخ 
 

**** 
 

المؤرخ في  5791لسنـة  33عمـــال بمقتضيـــات القانـون األساسـي للبلديـات عدد        

 14وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد  5791 ماي 51

 . 6002جويلية  59المؤرخ في  6002لسنة 

مجلة المتعلق ب 6054ماي  7المؤرخ في  6054لسنة  67وعلى القانون األساسي عدد        

 .منه 652الفقرة الثالثة من الفصل  وخاصةالجماعات المحلية  

وألفين على  عشرينسنــة  جويلية غرة اإلربعاءاليوم  المجلس البلدي بالشبيكةعقد       

للدورة  العادية الثالثــــــة لسنة التمهيدية  ةجلسالبمقر البلدية  الرابعة والنصف مساءالساعـة 

 :ادة السـ مجلس البلديية  وبحضور أعضاء البلدال ةرئيس ربح مالط: ةبرئاسة السيد 6060

   خميس سقة  -

         أمينة سقة  -

 الناصر مالط -

 محمد بن التيجاني الزايري  -

 ياسين سقا  -

 مروى الخضراوي -

 مريم فرج -

 الهادي مالط  -

 طارق الزايري -

 محمد بن الصادق الزايري -

 نوال الزايري -

حضرها السيد سالـــــم ورد متصرف بالبلدية والمكلف بالكتابة العامة بالبلدية  وقد       

 .الذي تولى كتابة محضر الجلسة
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إلى أن  ةالبلدية بالترحيب بالحاضرين مشير ةرئيس ربح مالط ةالجلسة السيد تافتتح       

القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا 
ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو  ,جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة

سائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية المنطقة البلدية بو
ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل  ,وتعريفهم بالبرامج البلدية

 .  اللجان البلدية كل حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي 
فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث  وعلى هذا األساس      

 62للحضور يوم ) في مناسبة أولى 6060 جوان 56تم تعليق إعالن بمقر البلدية بتاريخ 

فتم , وحيث لم يحضر العدد الكافي من أعضاء المجلس البلدي لعقد الجلسة ( 6060جوان 

على الساعة  6060 جويلية 05 اإلربعاءية ليوم عقد الجلسة التمهيدتحديد موعد ثاني ل

دراج اإلعالن بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة إكما تم  ,بمقر البلدية الخامسة مساء

 ." الفايسبوك"الرسمية للبلدية على الموقع اإلجتماعي 
 : البلدية للحاضرين للتعبير عن مداخالتهم و التي كانت كاآلتـي  ةرئيس ةالسيد تثم أذن 
عضو المجلس البلدي طرح اإلشكاليات حول تمويل مشروع تعبيد , السيد الهادي مالط  -

 .شارع الحرية المؤدي لمصنع المياه المعدنية صابرين بالشبيكة
 :ة ــــوقد تطرق الحاضرون إلى المواضيع التالي

 .رض لبناء قصر البلديةطلب تخصيص قطعة أ -
 .انطالق أشغال التنوير بالملعب البلدي  -
 .د لبناء قاعة متعددة الإلختصاصات.أ 300تخصيص إعتماد : اب والرياضةوزارة الشب -
إنطلق في أحسن الظروف مثله مثل : مشروع التنوير العمومي بالمناطق الريفية  -

 .مشروع تهيئة المستودع البلدي
 ( .إدراج بعض التجّمعات السكنية لألداء على العقارات المبنية : ) تنمية الموارد البلدية -
أنه سيتم درس المقترحات  تالرد على المداخالت وبيّنبلدية ال ةرئيس ةالسيد تثم تول     

المعروضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالتها وسيتم عرضها 

ثم عرضت . 6060 جويليةلشهر  الثالثةخالل دورته العادية  المجلس البلديعلى أنظار 

عليهم موضوع النظافة والعناية بالبيئة وتحسيس المتساكنين وأصحاب المحالت المفتوحة 

للعموم للعناية بمحالتهم للتوقي من العدوى بفيروس كرونا المستجد وغيره من مسببات 

 (.لفة تراتيب حفظ الصحةالنظافة والتبييض والدهن ، وتجنب مخا) األمراض 

 .حث المتساكنين للعناية بمحيط محالّتهم من كنس ورفع أتربة وقلع أعشاب -

 .عدم إلقاء الفضالت المنزلية بالطريق العام وانتظار مرور وسيلة نقل الفضالت -

    عدم تهشيم فوانيس التنوير )المحافظة على الممتلكات العمومية مسؤولية الجميع  -

 (.م قلع األشجار واالستيالء على واقياتهاعد –العمومي     
 ....(.عناصر التجميل ، –كراسي اإلستراحة )المحافظة على التجهيزات الحضارية  -

 رفعت الجلسةوللحاضرين  اشكره البلدية ةرئيس ةالسيد توفي خاتمة الجلسة جدد      

 .السادسة مساءفي حدود الساعة 

 05/09/6060: الشبيكة في                                                                       
 

  ة البلديةرئيس                                                                               

   ربــــــح مـــــــالط                                                                            

 


