الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
والية المنستير
الغنادة
بلدية ـ

طلبات مشاريع من الجلسات السابقة و وسائل التواصل االجتماعي
و صندوق االقتراحات
مت خالل جلسة اجملتمع ادلدين اخلاصة بالربنامج االستثماري لسنة  2021و كذلك الدورة التمهيدية
الرابعة لسنة  2020االتفاق على اجناز مشاريع إدارية بتوسعة احلي التجاري و اقتناء عقارات حبامت و

اجلنائحة لتنمية الموارد البلدية.

تعبيد الطرقات :خالل اجللسات السابقة:
الغنادة :احلي الشعيب
*** يتطلب اعتمادات تفوق االعتمادات ادلخصصة للربنامج االستثماري لسنة  2021كما انو مشروع
مت تقدمي طلبات يف شأنو لوكالة التهذيب و التجديد العمراين لتطوير ادلنظر اجلمايل بادلدينة
حي احلرش  100مرتحي الفتح  :صيانة هنج بطول  200مرت
صيانة بعض الطرقات ('حفر)
*** وجود برنامج و ختصيص اعتمادات ضمن مشاريع  2020لصيانة الطرقات
صندوق االقرتاحات ادلوضوع على الذمة بتاريخ  08اكتوبر : 2020
حامت:تعبيد هنج اوالد محزة :
*** مت بررلة التدخل و مل يتم التنفيذ بسبب اعرتاضات مواطنني و وجود مشاكل عقارية يف األرض
كما مت ختصيص اعتمادات بقيمة  330ألف من قبل اجمللس اجلهوي لتعبيد الطرقات سيتم ختصيصو
لبية ىذه الطلبات
لت
 صيانة شبكة التنوير العمومي و احداث زلول منفصل بالدواىشية و استكمال ترصيف الطريق  :يوجدضمن الربنامج االستثماري لسنة  2020مشروع صيانة التنوير العمومي لكامل ادلنطقة سيقع النظر يف

ادلطلب عند االجناز و مت ترصيف اجلزء األكرب و سيتم النظر فاستكمال ادلتبقي عند حتويل اعتماد 330
ألف دينار ادلخصصة من اجمللس اجلهوي و عقد جلسة للمجلس لتحديد أماكن التدخل .
التنوير العمومي :مت طلب تركيز بعض النقاط الضوئية ادلتفرقة

**** وجود شبكة تنوير عمومي بادلنطقة البلد ية شاسعة و عدد كبري من النقاط الضوئية وأصبحت
الشبكة تسجل اعطاب متكررة بسبب التوسعة و ضعف مصدر الطاقة مما يتطلب صيانة الشبكة قبل
التوسعة و ىو ما مت بررلتو خالل مشاريع  2020بتخصيص اعتماد  38أد بصدد الدراسة
و بسبب تسجيل تراجع كبري للموارد بالنسبة لسنة  2020مما يتطلب من اجمللس التفكري قبل كل شيء
يف تنمية ادلوارد مت ادلحافظة على ادلشاريع االدارية حسب اجللسة األوىل للمجلس البلدي بتاريخ  21نوفمرب
 2020و بسبب إن االعتمادات ادلخصصة و اليت تبلغ  210ألف دينار تعترب زلدودة جيب استغالذلا
خللق موارد جديدة و بررلة املشاريع االقتصادية اليت ختلق موارد جديدة للبلدية .
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