الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***
بلديــة الشبيكـــة

تقـــــريـــــــر الـمجلــــس البلـــــدي
حول أشغال الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة 9102
تاريخ  10جويلية 9102
****
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 اليوم الخميس الرابع من شهر جويلية سنــة تسعة عشرة وألفين على
الساعـة الخامسة مساء بمقر البلدية الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة  6057برئاسة السيدة :
ربح مالط رئيسة البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي الســـادة :
 خميس سقة ياسين سقا أمينة سقة الناصر مالط مروى الخضراوي الهادي مالطوتغيب عنها السادة :
 األزهر السبري محمد النابتي روضة طعم منية هبول محمد بن التيجاني الزايري. محمد بن الصادق الزايري عثمان جريو طارق طعم قيس شيحة وداد سعيّد تبر الزايريوقد حضرها السيد سالـــــم ورد ملحق إدارة بالبلدية ورئيس قسم الحالة المدنية الذي تولى كتابة
محضر الجلسة.
كما حضر هذه الجلسة بعض المواطنين متساكني المنطقة البلدية.
.../...

 -6افتتحت الجلسة السيدة ربح مالط رئيسة البلدية بالترحيب بالحاضرين مشيرة 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 .
وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم تعليق
إعالن بمقر البلدية بتاريخ  54جوان  6057في مناسبة أولى حيث لم يحضر العدد الكافي من أعضاء
المجلس البلدي لعقد الجلسة  ,فتم تحديد موعد ثاني لعقد الجلسة التمهيدية ليوم الخميس  01جويلية 6057
على الساعة الخامسة مساء بمقر البلدية ,كما تم إدراج اإلعالن بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة
الرسمية للبلدية على الموقع اإلجتماعي "الفايسبوك" .
ثم أذنت السيدة رئيسة البلدية للحاضرين من متساكني المنطقة البلدية للتعبير عن مداخالتهم و التي
كانت كاآلتـي :
 السيد عمر المالسي عضو إتحاد الفالحين:طلب تخصيص إعتمادات للمسالك الفالحية (طريقالماللسة) وبقية المسالك – اآللة المساحة – طريق المطايرية (الدراسة) -المطايرية -تقوية
الكهرباء – إحداث مجمع للحبوب – فرع للبنك الفالحي – تشجير الشوارع واألنهج – العناية
بالنظافة وتنظيف حواشي الطرقات – السوق البلدي ( في طور الدراسة) – العناية بالبنية األساسية
(الطرقات).
 السيد محمد ضياء السالمي عضو الغرفة الفتية العالمية بالشبيكة  :JCIطالب بمزيد النظافة –العناية بالطرقات – مقاومة الحشرات – والمداواة – التنوير العمومي – أشغال التطهير وما سببته
األتربة خصوصا طريق صابرين -إقتراح تركيز  Affichesفي األماكن الحساسة خاصة
باإلعالنات البلدية .
 السيد محمد الرمضاني :أشار إلى أن الطريق بالشارع المؤدي لمعمل صابرين حالته رديئة وماينجر عنها من األتربة والغبار وطالب بإستغالل ممر خاص من طرف الشاحنات التي تمر للمعمل
المذكور  .وفي ميدان النظافة إقترح توفير  sachets plasticوتوزيعها على المواطنين مقابل
معلوم يدفعه المواطن لتجميع الفضالت المنزلية .كما أشار إلى أن توقيت تشغيل التنوير العمومي
غير منتظم .
 السيد صالح مالط  :تحدث عن دور المسشار البلدي والعالقة مع المواطن والمجتمع المدنيوالدعوة للجميع لخدمة المواطن في نطاق التفاهم والشفافية ,كما أشار إلى تسرب المياه المستعملة
إلى الضيعات بطريق ورفلة.
 السيد عمر المالسي عضو إتحاد الفالحين:طالب باإلسراع في تصفية ملفات مطالب الترخيصللتزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي.
 السيد محمد ضياء السالمي عضو الغرفة الفتية العالمية بالشبيكة  :JCIطالب بالدعوة إلى جلسة معكافة أعضاء المجلس البلدي .
 السيد عمر المالسي عضو إتحاد الفالحين:أشار إلى الوضعية المزرية للجمعيات المائية. فوزي الزايري  :تحدث عن العالقة بين المجلس والمواطنين وحول المشاكل ودور المجلس فيحلها ,كما طالب بتنوير منطقة القرين واقترح أن تقع الجلسة التمهيدية في احد المناطق.
 السيد محمد صالح السبري  :طالب بصيانة وتطوير شبكة التنوير العمومي وتهيئة المسالكالفالحية والعناية بالنظافة بمنطقة الرويسات.
 السيد أنور منصور  :أفاد أن شبكة الماء الصالح للشراب غير صالحة ومضرة بالصحة وطالببالعمل على تمرير شبكة الضغط العالي للكهرباء تحت األرض ,كما طالب بالعناية بشبكة التنوير
العمومي البلدي.
.../...

-3 السيد محمد الرمضاني  :أشار إلى ضرورة العناية بالمناطق الخضراء وتهيئتها وإلى ظاهرة تربيةالحيوانات بالمنطقة البلدية خصوصا لمن يتعرض للضرر منها.
ثم تولت السيدة رئيسة البلدية الرد على المداخالت وبيّنت 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  .6057كما تولت تعريفهم بسير المشاريع البلدية ثم
عرضت عليهم موضوع النظافة والعناية بالبيئة وتحسيس المتساكنين وأصحاب المحالت المفتوحة
للعموم للعناية بمحالتهم ( النظافة والتبييض والدهن  ،وتجنب مخالفة تراتيب حفظ الصحة).
 حث المتساكنين للعناية بمحيط محالّتهم من كنس ورفع أتربة وقلع أعشاب. عدم إلقاء الفضالت المنزلية بالطريق العام وانتظار مرور وسيلة نقل الفضالت. المحافظة على الممتلكات العمومية مسؤولية الجميع (عدم تهشيم فوانيس التنوير العمومي –عدم قلع األشجار واالستيالء على واقياتها).
المحافظة على التجهيزات الحضارية (كراسي اإلستراحة – عناصر التجميل .)....،
وفي خاتمة الجلسة جددت السيدة رئيسة الجلسة شكرها للحاضرين ورفعت الجلسة في حدود
الساعة السادسة مساء.
الشبيكة في 6057/09/01 :

رئيسة البلدية
ربــــــح مـــــــالط

