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  التمهيديةجلسة ال

 2020لسنة للدورة العادية االولى 

  2020 جانفي  31بتاريخ 

 
بمجلة  يتعلق 2018ماي  09مؤرخ في  2018لسنة  29عمال بالقانون األساسي عدد       

 لبلدياإلى كافة أعضاء المجلس  ةالموجه اتو بناء على االستدعاءالجماعات المحلية 

 وهذا نصه :  2020 جانفي 15 ريخـدد بتا..83الى  78من .تحت عـ

 دورة العاديةللالجلسة التمهيدية  لعقد بدعوتكم رئيس بلدية الغنـادة  يتشرفو بعد "     

اعة على الس 2020 جانفي 31 وذلك يوم   الجمعة 2020لسنة  للمجلس البلدي  االولى

 بمقر البلديةثانية و النصف مساءا لا

 ."عالهليهما اإحضور في الموعد و المكان المشار و نظرا الهمية الموضوع الرجاء ال 

ة ن خليفبوبكر ب -رئيس المجلس نور الدين العاشق السيد  البلدي سو قد حضر عن المجل 

 غنادة م و الو حضر الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية و عمدتي حات  نجوى الحاج سالم –

 و ثلة من المواطنين.

 اء عضاأللدين العاشق رئيس المجلس مرحبا بالسادة افتتح الجلسة السيد نورا     

لمجتمع امبينا اطار الجلسة وانها مخصصة لالستماع الى مشاغل و اقتراحات   الحضورو 

 ة معبراعاديالمدني و المواطنين لدراستها من قبل اللجان البلدية و عرضها في الدورة ال

  اعالنات و موقع الواب عن اسفه من قلة الحضور رغم انه تم تكثيف الدعاية من

مل الع و أن حضور المواطن مهم لكي يكون و االفتات و سيارة دعاية و بالغات اذاعية

 بضرورة اديةالبلدي تشاركيا و سيتم العمل على ابالغ مديري المدارس االبتدائية و االعد

م تو  صحيةة الالقيام بحمالت توعوية للتالميذ لطرق الوقاية من االمراض المعدية و الوقاي

 فتح باب النقاش كما يلي:

 ة تربينجوى الحاج سالم عضوة المجلس البلدي و رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و ال-

 و التعليم تطرقت الى تردي وضعية الوحدات الصحية بالمدارس االبتدائية 

  المحلية من مدارس االداراتمحمد الحاج محمد: دعا رئيس المجلس الى معاينة -

حلي و أن الخدمات بالمستوصف الم و مطالبة المسؤولين لتدارك النقائص صف و مستو

دية عدابالغنادة متردية و المطالبة  باحداث  و تدريس قسم اولى ثانوي بالمدرسة اال

 همجلس انس الردا على ذلك اكد رئي بالغنادة و تغيير الطاوالت بقاعة الجلسات بالبلدية و

اد اعد سيتم العمل على تنفيذ المقرح في اطار صيانة المقرات االدارية و اننا بصدد

ز دد انجاا بصاطارات بها صور رؤساء البلديات الذين سيرو البلدية  منذ تاسيسها  كما انن

برات الخ ساحة لتحية العلم بها و دعا رؤساء اللجان الى تشريك المجتمع المدني و ذوي

 في اعمالهم

طرق الى عدم تدريس مادة التربية التكنولوجية بالمدارس  و ان االدارة الجهوية كما ت

للتربية بصدد اقتناء اجهزة حاسوب و العمل على تخصيص اجهزة بالمدارس بمنطقتنا 

البلدية  و تعليم التالميذ على اهمية التكنولوجيا في تطوير مداركهم  و تدخل كل من عمدة 
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  ن النقائص الموجودة بالمدارس االبتدائية و ضرورة تداركهاالغنادة و الجنائحة مؤكدي

و دعوة مديري المدارس االبتدائية و االعدادية بمراسلة االدارة الجهوية للتربية و التذكير 

   .كذلك الشأن بالنسبة للوحدات الصحية المتواصل بالنقائص الى حين تداركها

اتصل  مستشفى جمال في هذا االطار وانه عقد جلسة مع مدير  على رئيس المجلس  اكد 

 بالمدير الجهوي للعمل على تحسين الخدمات الصحية  و تطوير االجهزة و صيانة

 لعملاروف ظكما دعا المديرين الجهويين الى القيام بزيارات ميدانية لمعاينة  البناءات

و انه  1وجود مقترح لتعين عامل حضيرة للعمل بمدرسة الجنايحة  و البحث عن حلول و 

عا دلنقاش ابعد االنتهاء من و ساعي الى تطوير كل الخدمات االدارية بالمنطقة البلدية 

رئيس المجلس مجددا الى توعية المواطنين بضرورة الحضور خالل جلسات المجلس 

 .على الساعة الرابعة مساءاختمت الجلسة لالستفادة من مقترحاتهم و 
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