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  8902أوت    90بتاريخ  الثالثة  

 
يتعلق بمجلة   8902ماي   90مؤرخ في   8902لسنة   80عمال بالقـانون األساسي عدد        
 بناء على االستدعاء الموجو  و   و جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي و مساعديو  اعات المحليةالجم

 وىذا نصو : 8002 أوت 00بتاريخ    ـدد507عـإلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت  
يوم   بأنو سيتم عقد الجلسة التمييدية الثالثة للمجلس البلدي  رئيس بلدية الغنـادة و بعد يعلم "   

الموضوع    ألىميةا  صباحا بمقر البلدية و نظر العاشرة  على الساعة  و ذلك   8002 أوت 00 الخميس
 "عاله.ألييما  إالرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار  

 الدين العاشق رئيس المجلس مرحبا بالسادة أعضاء المجلس البلدي   فتتح الجلسة السيد نورإ     
المالية ببني حسان مذكرا باطار الجلسة الدورة التمييدية    و المواطنين الحاضرين بالجلسة و قـابض

الثالثة و الدعوة لطرح المشاكل و الصعوبات تحضيرا للدورة العادية الثالثة مؤكدا أن كل المشاغل  
 التي ستطرح ستحضى باالىتمام الالزم و محاولة تحسين العالقة بين المواطن و البلدية و الدعوة  

 تجاه المزودين  لتتمكن البلدية من االيفـاء بتعيداتيا  جباتيم الجبائية  إلى خالص المواطنين لوا 
و تم التطرق إلى مشكلة المياه السائبة و أن البلدية خفضت في سعر تفريغ بئر الضياع للحد من سيالن  
المياه بالطرقـات و ربط الخدمات البلدية بخالص المعاليم البلدية و تم التطرق الى نقص االمكانيات  

نتدابات جديدة لتحسين الخدمات البلدية و تلبية طلبات  إن البلدية ساعية الى  أرية و  البش
 و أحيلت الكلمة الى المواطنين كاالتي: المواطنين  

: تطرق الى الصعوبات المالية التي تعاني منيا البلدية و الدعوة  ببني حسان  السيد قـابض المالية    -
 لالستخالص.لى عقد يوم مفتوح  إلى خالص المعاليم البلدية و  إ
نقص في التنوير  وجود  م و   89طلب تعبيد نيج بأوالد عمر طولو حوالي  سالم بالحاج سالم :  -

 .العمومي بأوالد عمر
  و الترخيص .اميالقريشة حطب و طلب فرصة    بإزالةتنبيو    تطرق الى تلقيومحسن بن عمر :  -
تييئة طرقـات  كذلك طالب  ب  رعم  بأوالدعمومي  التنوير  النقص  كما تطرق الى    في تسييج ارضو  لو

 .ادة كركر و الغنادة بومرداسـالغن



ن كان  إحة و فتحو  ئجود طريق من عدمو بمثال التييئة بالجناعن و   تساءلاليادي بو جنيح :   -
 .موجودا

 فكار لتنمية الموارد البلدية من قبل المجلس البلديأبراىيم الصويد : الدعوة الى تصور  إ -
مثلة تييئة عمرانية لتسمية  أل حاتم و الجنائحة و مراجعة األمثلة المديرية الى  مداختييئة  كما طالب ب

 حداث دائرة بلدية.إ نيج و الدعوة الى  أ
تنوير عمومي و الماء الصالح للشراب و تحسين  نقـاط    بإضافةالصادق الغربي : طلب التدخل بالغرابة   -

 .ابةتييئة مقبرة الغر كما طالب ب.البنية التحتية بالغرابة  
  ثم تدخل السيد رئيس المجلس للرد على المطالب كما يلي:

 بقوالب االرصفة الموجودة بجانب المستودع  .  م 89عمر بطول    بأوالدمكانية تعبيد نيج  إ *
التصدي لظواىر بيئية سيئة و الدعوة الى اعداد    طارإفي    تأتيالحطب    بإزالةالتنابيو الصادرة   *

  للحفـاظ على مظير جمالي مناسب.  اضيملفـات رخص بناء لتسييج األر 
 يتعين في الغرض  اتخاذ ماو  معاينة طلب فتح طريق من قبل المجلس  سيتم   *
لتحسين الخدمات  السعي الى طرح افكار الى تنمية الموارد البلدية  سيحرص المجلس البلدي الى   *

 من قبل البلدية.  المقدمة
يتم مراجعتيا بعد الحصول على الصور الجوية من قبل  *االمثلة التوجييية بكل من حاتم و الجنايحة س

تسمية  وزارة الدفـاع الوطني و قد طالبت البلدية من سلطة االشراف القيام بالمطلوب و سيتم الحقـا  
  . ما الطرقـات الرئيسية فقد وقع تسميتيا سابقـاأالنيج  

ضمن البرنامج االستثماري    عمومي بطريق الغرابةالتنوير  البرمجة طريق الغرابة و توسعة شبكة  تم   *
8902 . 

 .تزويد مناطق منقوصة بالماء الصالح للشراب  ل المجلس البلدي سيحرص على مراسلة السلط المعنية *
 : ثم تم االستماع للمواطنين 

حاتم بوعجيلة طلب التدخل لتحسين البنية األساسية بأوالد بوعجيلة و التدخل لحماية مسكنو من مياه   -
 . نقـاط تنوير عمومي بأوالد بوعجيلة  افةو اض  األمطار

تطبيق القـانون في مجال البناء في ما يخص قرار ازالة دروج و مواد  ب طالبحكيم التومي : عبد ال -
تزويد حي التوامة بالماء الصالح   و    جانفي و طلب ازالة اوساخ و كروم ىندي  01بناء بنيج متفرع من  

 .للشراب
الحديقة    صيانةضرورة  و  حمالت النظافة القـادمة مسبقـا  ل طالب بتكثيف االعالم  محمد الحاج محمد :  -

وجود حل لنقص العملة بالبلدية    والعمل على  اصالح الحاويات المركزة الجديدةو    العمومية بحي السالم



  لألطفـالحداث مجلس بلدي  إ امكانية  فقط  مع    ن عملة الحضيرة مخصصون لتنظيف الحدائقأو  
 ن تيتم بالمطاعمألجنة الصحة يجب  ن  أو    تصدي للكالب و للحيوانات السائبةضرورة الو  

حداث لجنة للعمل التطوعي و دعم الجمعيات و امكانية  إ ضرورة  مع    و المقـاىي و المياه السائبة 
 .ث كشافة و تطبيق القـانون على المخالفيناحدإ 

 من الطريق العاميجاد حل لمرور الشاحنات  إضرورة  لى  إتطرق   عامر بن خليفة : -
فواضل حيوانات بجانب    زالةإمخفض سرعة امام نادي االطفـال و    بإحداثطالب  علي محرز :  -

 .النادي  
ثارة اشكال  إزالة كروم ىندي بعكارة و  إوساخ بعكارة و  أ إلزالةالتدخل  طلب  الصادق العكاري :   -

 .مرور الشاحنات
 ت المواطنين كما يلي :ثر ذلك قـام رئيس المجلس البلدي بالرد على تدخالإ

* بالنسبة لحمالت النظافة لن تتركز على الطرقـات الرئيسية بل ستشمل جميع األحياء تدريجيا و ضرورة  
المبرمجة مع مقـاولة خاصة مخصصة للبلدية من قبل    المشاركة في حملة النظافة يوم الجمعة و السبت

 والية المنستير.
 والد بوعجيلةأه األمطار بحي الفتح  معاينة منطقة ميددة بسيالن مياسيتم  * 
 و القيام بما يتعين    جمع لجنة األشغال في ما يخص قرارات اليدم السابقةتشكيليا سيتم    ثرإ* 

 في ما يخص المخالفـات السابقة و الحالية .
كداس االتربة تدريجيا و المجلس البلدي ساعي الى دعم تكوين الجمعيات و التعاون  أ* سيتم رفع  

  .معيا
 .8902ضمن البرنامج االستثماري    وجود برنامج لصيانة الحديقة العمومية *

  عملة الحضائر  الستعمالاستدعى  نقص االطار العمالي بالبلدية    فـان  بالنسبة لعملة الحضائر
 .لألطفـالسيتم السعي لتركيز مجلس بلدي    كما سيتم في غير الحدائق العمومية  

  سيتم تكثيف حمالت قتل الكالب السائبةبني حسان  بالتنسيق مع مركز الحرس الوطني ب* 
 و  حجز الحيوانات الميملة .

عند مباشرتيا مياميا الى القيام بزيارات   لجنة النظافة و الصحة و البيئةدعوة   ثر تشكيليا سيتم  إ* 
 و المطاعم.ميدانية للمقـاىي  

 فوج كشافة  إلحداثمتابعة    وجود مساعي *
 .تعبيد طريق حزامية  برمجة  مكانيةإل جذري و  * مرور شاحنات بالطريق العام : محاولة وجود ح



  باإلجراءاتكل من يضع فضالت حيوانات بالطرقـات و االرصفة و القيام  على  سيتم تنبيو   -
 ضد كل المخالفين. 

 .طلب جلسة استعجالية مع لجنة مخفضات السرعةتم  للسرعة :   اتمخفضلتركيز   بالنسبة  -
 .كروم اليندي بعكارة  لةإلزابرمجة حملة    عند توفر االمكانيات سيتم*

 .عمومي بعكارةالتنوير  لل  سابقة  * وجود برمجة
  بتعليق الفتة وسط المدينة و البلديةت اجابتو  تمو    بالدورات باإلعالمطالب  شرف التومي : أ -

بصدد تركيز مضخم صوت   و االعالنات الكتابية و على حساب البلدية الرسمي بالفيسبوك و البلدية  
  .لدعايةللتركيز على ا

 حترام حرمة المجلسإ ضرورة الحضور األمني و  طالب ب:  (عضو المجلس البلدي)وجدي بن عمر -
   .و االدارة البلدية 

 .غير مطابق للمواصفـات  بجانب محلو التجاري  دكانشكى من  ي:  الجالصيمجيد   -
من قبل  حسن تقديم و تسيير الجلسة  ستحسانو لإبدى  أ: (عضو المجلس البلدي)بوبكر بن خليفة   -

 نتباه الى نقطة تنمية االستخالصات و التركيز على محور النظافة و التواصل  رئيس المجلس و ضرورة اإل
  .مع المواطنين و الحرص على العمل الجماعي

صيانة التنوير    وكروم ىندي و اتخاذ قرارات ضد المعارضين    بإزالةطالب  محمد الحاج رمضان :  -
 رمضان.  بأوالدالعمومي  

و ستكون  على ان جميع المطالب سيقع االىتمام بيا    بالتأكيدم رئيس المجلس البلدي  ثم قـا
 محور عمل اللجان البلدية اثر تشكيليا متقدما بالشكر لجميع الحاضرين في الجلسة على اىتماميم  

لدي يتطلب المزيد من العمل و بذل  و دعميم للعمل البلدي و مؤكدا ان نجاح المجلس الب
 قبل الجميع و تم ختم الجلسة عند الساعة الواحدة مساءا.  المجيودات من

 
 8902 أوت  90 الغنـــادة في :              

 رئيس البلدية                                                                                       
 

 نور الدين العاشق             


