الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***
بلديــة الشبيكـــة

تقـــــــــريــــــــــــر
حول أشغال الجلسة التمهيدية للنيابة الخصوصية بالشبيكة
المنعقدة بتاريخ  32جانفي 3102
****

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
عقدت النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة جلستها التمهيديــة اليوم اإلثنين الثالث والعشرين من شهر
جانفي سنــة سبعة عشرة وألفين على الساعـة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيد  :الناصر بن
محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية الســـادة :
 الهادي سقـا خليل سقــاوتغيب بدون عذر السادة :
 عبد المجيد منصور الناصر بن عمار مالط الصحبي مالط أمال مصباح وصال سقــاافتتح الجلسة السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية 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 .
وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم تعليق
إعالن بمقر البلدية بتاريخ  56جانفي  6059تم 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 النيابة الخصوصية للبلدية للحاضرين من متساكني المنطقة البلدية للتعبير عن
مداخالتهم هذا وقد استقينا عدة مداخالت لبعض المواطنين من موقع واب البلدية والصفحة الرسمية
للبلدية على موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك و التي كانت كاآلتــي :
 -5التساؤل عن وقت انطالق مشروع مد شبكات التطهير .
 -6كثرة التذمر من إشكاليات تفريغ آبار السرب التي أصبحت ترهق كاهل المتساكنين والبلدية.
 -3تجميل مدخل المدينة على الطريق الوطنية رقم  3بتوسيع أماكن توقف السيارات.
 -1تهيئة مقر البلدية وإظهاره في مظهر جميل يزيد في جمالية مدخل المدينة.
../...

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 النيابة الخصوصية خالل دورتها العادية األولى لشهر فيفري . 6059
ثم تولى السيد رئيس النيا بة الخصوصية للبلدية تعريف المتساكنين الحاضرين بالجلسة بالبرامج
البلدية وخاصة إنجاز المشاريع والتي كانت كاآلتـــي :
التعريـف بالبرامــج البلديــــة :
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية :
 )5متابعة مشروع التطهير بالشبيكة:
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال:
في إطار متابعة مشروع تطهير مدينة الشبيكة ولتسهيل عملية استغالل المنشآت الحقا تم إتمام
اإلجراءات اإلدارية المطلوبة منا بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير  ,تم اإلعالن عن المقاول
الفائز بالصفقة إلنجاز محطة التطهير وأنبوب الربط بمدينة القيروان مع بعضهما خالل األيام القريبة
القادمة.
 )6النظافة والعناية بالبيئة :
في إطار متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن تم القيام بحمالت اإلستثنائية 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 النيابة الخصوصية للبلدية شكره للحاضرين.
وفي حدود الساعة الحادي عشرة صباحا رفعت الجلسة .
الشبيكة في 6059/05/63 :

رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***
بلديــة الشبيكـــة

تقـــــــــريــــــــــــر
حول أشغال الجلسة التمهيدية
للنيابة الخصوصية بالشبيكة
المنعقدة بتاريخ  32أفريل 3102
****

عمـــال بمقتضيـــات القانـون األساسـي للبلديـات عدد  33لسنـة  5791المؤرخ
في  51ماي  5791وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 14
لسنة  6002المــــــــــــــــؤرخ في  59جويلية . 6002
عقدت النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة جلستها التمهيديــة اليوم الحمعة الثامن والعشرين
من شهر أفريل سنــة سبعة عشرة وألفين على الساعـة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة
السيــــــــــــــــــــــــــــد  :عبد الوهاب عبد القادر رئيس
النيابة الخصوصية وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية الســـادة :
 سمية النابتي فرج المحمدي حسين بنعامر الهادي العيفاويكما حضرها السيدان الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكة.

وتغيب عنها بدون عذر السادة:

 حياة اليعقوبي الحبيب قربوجافتتح الجلسة السيد عبدالوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية للبلدية 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 للنيابة الخصوصية .

وع لى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم

تعليق إعالن بمقر البلدية بتاريخ  56أفريل  6059تم 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 النيابة الخصوصية للبلدية للحاضرين من متساكني المنطقة البلدية للتعبير
عن مداخالتهم هذا وقد استقينا عدة مداخالت لبعض المواطنين من موقع واب البلدية والصفحة
الرسمية للبلدية على موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك و التي كانت كاآلتــي :
 .5كثرة التذمر من إشكاليات تفريغ آبار السرب التي أصبحت ترهق كاهل المتساكنين والبلدية.
 .6اإلسراع في انجاز اشغال تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة
 .3تهيئة مقر البلدية وإظهاره في مظهر جميل يزيد في جمالية مدخل المدينة.
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية الرد على المداخالت وبيّن أنه سيتم درس
المقترحات المعر وضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالتها وسيتم عرضها
على أنظار النيابة الخصوصية خالل دورتها العادية الثانية لشهر ماي . 6059
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية تعريف المتساكنين الحاضرين بالجلسة بالبرامج
البلدية وخاصة إنجاز المشاريع والتي كانت كاآلتـــي :
التعريـف بالبرامــج البلديــــة :
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية :
 )5تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة:
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال:
في إطار متابعة مشروع تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة تم إتمام اإلتصال
بالمقاول المكلف بإنجاز األشغال وتم حثه على اإلسراع باإلنجاز لبعث متنفس جديد لمتساكني
المنطقة البلدية .
 )6النظافة والعناية بالبيئة :
في إطار متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن تم القيام بحمالت اإلستثنائية 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
المتساكنين.
وفي خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية شكره للحاضرين.
وفي حدود الساعة الحادي عشرة صباحا رفعت الجلسة .
الشبيكة في 6059/01/64 :

رئيس النيابة الخصوصية
عبدالوهاب عبدالقادر

الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***
بلديــة الشبيكـــة

تقـريـر
حول أشغال اجللسة التمهيدية للنيابة اخلصوصية بالشبيكة
املنعقدة بتاريخ  12جوان 1122
****

عمـــال مبقتضيـــات القانـون األساسـي للبلديـات عدد  33لسنـة  5791املؤرخ يف  51ماي
 5791وعلى مجيــع النصــوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القـانون عدد  14لسنة 6002
املــــــــــــــــؤرخ يف  59جويلية . 6002
عقدت النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكة ج لستها التمهيديــة اليوم اإلربعاء الواحد والعشرين من شهر جوان
سنــة سبعة عشرة وألفني على الساعـة العاشرة صباحا مبقر البلدية برئاسة
السيــــــــــــــــــــــــــــد  :عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة
اخلصوصية وحبضور أعضاء النيابة اخلصوصية الســـادة :
 فرج احملمدي اهلادي العيفاوي مسية النابيتوتغيب عنها بدون عذر السادة:
 حسني بنعامر احلبيب قربوج حياة اليعقويبافتتح اجللسة السيد عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية بالترحيب باحلاضرين مشريا إىل أن القانون
األساسي للبلديات نصّ على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة متهيدية شهرا على األقل قبل
انعقاد الدورة .
ويدعى هلذه اجللسات التمهيدية متساكنو املنطقة البلدية بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات
الصبغة احمللية وتعريفهم بالربامج البلدية .
ويتم درس املقترحات املعروضة خالل اجللسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالهتا وتعرض على
الدورة العادية املوالية للنيابة اخلصوصية .
وعلى هذا األساس فقد مت استدعاء متساكين املنطقة البلدية مبختلف وسائل اإلعالم حيث مت تعليق إعالن مبقر البلدية
بتاريخ  09جوان  6059مت فيه حتديد موعد عقد اجللسة التمهيدية وموعد عقد الدورة العادية كما مت إدراجه مبوقع الواب
اخلاص بالبلدية وبالصفحة الرمسية للبلدية على موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك.
.../...

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية للحاضرين من متساكين املنطقة البلدية للتعبري عن مداخالهتم هذا وقد
استقينا عدة مداخالت لبعض املواطنني من موقع واب البلدية والصفحة الرمسية للبلدية على موقع التواصل اإلجتماعي
الفايسبوك و اليت كانت كاآلتــي :
 )5هتيئة مقر البلدية وإظهاره يف مظهر مجيل يزيد يف مجالية مدخل املدينة.
 )6التذمر من إشكاليات تفريغ آبار السرب اليت أصبحت ترهق كاهل املتساكنني والبلدية.
 )3اإلسراع يف اجناز اشغال هتيئة احلديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة
مث توىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية الرد على املداخالت وبيّن أنه سيتم درس املقترحات املعروضة خالل هذه
اجللسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالهتا وسيتم عرضها على أنظار النيابة اخلصوصية خالل دورهتا العادية
الثالثة لشهر جويلية . 6059
مث توىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية تعريف املتساكنني احلاضرين باجللسة بالربامج البلدية وخاصة إجناز
املشاريع واليت كانت كاآلتـــي :
التعريـف بالربامــج البلديــــة :

عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية أهم اإلجنازات البلدية :
 -5هتيئة احلديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة:
عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال:
يف إطار متابعة مشروع هتيئة احلديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة نفيدكم أن األشغال على وشك النهاية حيث
بلغت نسبة الشغال . % 40
 -6النظافة والعناية بالبيئة :
يف إطار متابعة برنامج النظافة والعناية بالبيئة مت القيام حبمالت اإلستثنائية للنظافة ,إضافة إىل اجملهود اليومي لرفع
الفواضل املنزلية وفواضل البناء ,وذلك قصد خلق فضاء سليم يستطاب فيه العيش ,كما أن البلدية تسعى جاهدة مبا لديها
من معدات وإمكانيات لإلستجابة لطلبات املتساكنني.
ويف خامتة اجللسة جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية شكره للحاضرين.
ويف حدود الساعة احلادي عشرة صباحا رفعت اجللسة .
الشبيكة في  65 :جوان 6059

رئيس النيابة الخصوصية
عبدالوهاب عبدالقادر

الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***
بلديــة الشبيكـــة

تقــريـــر الجلسـة التمهيديـــة
للدورة العادية الرابعة لسنة  7102للنيابة الخصوصية بالشبيكة
التاريخ  72 :أكتوبر 7102
****
عمـــال بمقتضيـــات القانـون األساسـي للبلديـات عدد  33لسنـة  5791المؤرخ في  51ماي
 5791وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد  14لسنة  6002المـؤرخ
في  59جويلية . 6002
عقدت النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة جلستها التمهيديــة اليوم الثالثاء الرابع والعشرين من
شهر أكتوبر سنــة سبعة عشرة وألفين على الساعـة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيـد  :عبد
الوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية الســـادة :
 الحبيب قربوج فرج المحمدي الهادي العيفاوي سمية النابتيوتغيب عنها بدون عذر السادة:
 حسين بنعامر حياة اليعقوبيافتتح الجلسة السيد عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية للبلدية 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 للنيابة الخصوصية .
وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم تعليق
إعالن بمقر البلدية بتاريخ  50أكتوبر  6059تم 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 النيابة الخصوصية للبلدية للحاضرين من متساكني المنطقة البلدية للتعبير عن
مداخالتهم هذا وقد استقينا عدة مداخالت لبعض المواطنين من موقع واب البلدية والصفحة الرسمية
للبلدية على موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك و التي كانت كاآلتــي :
 )5تهيئة مقر البلدية وإظهاره في مظهر جميل يزيد في جمالية مدخل المدينة.
 )6التذمر من إشكاليات تفريغ آبار السرب التي أصبحت ترهق كاهل المتساكنين والبلدية.
 )3مباركة مشروع تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة
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 النيابة الخصوصية خالل دورتها العادية الرابعة لشهر نوفمبر . 6059
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية تعريف المتساكنين الحاضرين بالجلسة بالبرامج
البلدية وخاصة إنجاز المشاريع والتي كانت كاآلتـــي :
التعريـف بالبرامــج البلديــــة :
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية :
 -5تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة:
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال:
أشار إلى أن مشروع تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة قد انتهت أشغال ودخل حيز
اإلستعمال وقد إستبشر المواطنون بهذا اإلنجاز وقد أضفى حركية ونشاط على المنطقة واصبح لدينا
متنفس للترفيه ..
 -6النظافة والعناية بالبيئة :
في إطار متابعة برنامج النظافة والعناية بالبيئة تم القيام بحمالت اإلستثنائية 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 المتساكنين.
وفي خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية شكره للحاضرين.
وفي حدود الساعة الحادي عشرة صباحا رفعت الجلسة .
الشبيكة في  61 :أكتوبر 6059

رئيس النيابة الخصوصية
عبدالوهاب عبدالقادر

