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وزارة الشؤون احملليّة
واليــة نــابــل

بـلـديـة قليبيـة

محضر الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
المنعقدة في نطاق دورته العادية الثانية لسنة 2020
يـوم السبت  30ماي 2020

إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية الثانية لسنة  2020يوم السبت
الثالثون من شهر ماي سنة ألفين وعشرين ( )2020/05/30على الساعة العاشرة صباحا بالمركز القطاعي
للتكوين في الميكنة البحرية بقليبية تحت إشراف السيد جمال الحجام رئيس بلدية قليبية وبحضور أعضاء
المجلس البلدي السادة :
هشام األنقليز ،فتحي حسونة ،فوزي الحجام ،إلهام ريدان ،سعيدة النمر ،سنية فرج هللا ،محمد بوعفيف،
فؤاد المجيد ،أحمد المسلماني ،محمد علي الجنحاني ،حياة اليحياوي ،حافظ الجبالي ،فاطمة الطرودي ،رحاب
حميد ،المبروك العياري وعبد الوهاب بلوم.
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس المجلس البلدي السادة :
وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة ،محمد التكالي المدير الفني ،شكري الحجام كاهية مدير الشؤون
المالية وعماد الشارني كاتب تصرف مكلف باالعالم.
كما حضر عن مكونات المجتمع المدني السادة:
عصام األنقليز عن االتحاد المحلي للشغل بقليبية حمام الغزاز ،نبيل متاع هللا عن الرابطة التونسية
لحقوق االنسان فرع قليبية/قربة ،التيجاني علية عن فرع التجهيز بقليبية ،عماد عبد الواحد عن الديوان الوطني
للتطهير ،عادل ريدان مدير المركز الوطني لتكوين وإعداد رياضيي النخبة بقليبية ،محمود بن رحومة عن
جمعية صيانة المدينة والمحافظة على التراث ،عيسى صمود عن جمعية المنظمة الجهوية لمدارس تعليم
السياقة ،توفيق محفوظ عن جمعية نادي الرياضات الفردية ،الطاهر بوغرمان عن اللجنة المحلية للتضامن،
سليم الحطاب عن حزب حركة النهضة ،ابراهيم جبلون عن جمعية تنمية بال حدود ،محمد ريدان وأنيس متاع
هللا عن جمعية جسور التواصل ،مراد الباي عمدة وادي الخطف ،جميل الرفاعي عن جمعية التنمية والبيئة
بوادي الخطف ،وجمع من المواطنين.
مـقـرر الجلسـة  :شـكـري الحـجـام كاهية مدير الشؤون المالية.
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افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة ترحيبية شكر على إثرها السيد مدير المركز
القطاعي للتكوين في الميكنة البحرية على تعاونه مع البلدية وتمكيننا من فضاء لعقد الجلسة التي تلتئم اليوم في
غير موعدها العادي وفي ظروف خاصة بسبب جائحة الكورونا مضيفا أن أغلب فعاليات الجلسة سيتم بثها
مباشرة على صفحة التواصل االجتماعي للبلدية بسبب العدد المحدود للحاضرين لتوفير الفرصة ألكثر عدد
ممكن من المتساكنين لمواكبة الجلسة والتفاعل معنا ثم شكر الحاضرين على تلبية الدعوة والحضور والمشاركة
في أشغال الجلسة التمهيدية الثانية للمجلس البلدي لسنة  2020وهنأهم بعيد الفطر المبارك راجيا من هللا العلي
القدير أن يعيده علينا بدوام الصحة والعافية ويزيل عنا هذا الوباء والبالء مبينا أننا مررنا بفترة صعبة خاصة
خالل األسابيع األولى من ظهور الكورونا حيث كانت نسبة حضور األعوان في حدود  %15فقط خالل
األسبوعين األولين إلدارة الشأن العام اليومي للمدينة من نظافة وخدمات مختلفة ثم تطور العدد تدريجيا من
أسبوع إلى آخر ليصل إلى  %100حاليا وقد كنا دائما سباقين في نسبة الحضور المطالَبين بها للقيام بما
يستوجب خاصة فيما يتعلق بالتعقيم اليومي والدوري لألماكن والفضاءات العمومية وتنظيم عملية توزيع
اإلعانات االجتماعية والمنح ذات الصلة بها واغتنم السيد رئيس البلدية الفرصة ليشكر الكاتب العام -الذي
تمنى له الشفاء العاجل على إثر العملية الجراحية التي أجراها يوم عيد الفطر -وأعوان البلدية والعمد والوحدة
المحلية للشؤون االجتماعية واألمن والحرس الوطني والجيش ومكونات المجتمع المدني كالتضامن االجتماعي
وفوج حمادي الغربي للكشافة والغرفة الفتية والجمعية القرآنية والمستقبل الرياضي القليبي وجمعية تنمية بال
حدود وجمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف الذين كانوا متواجدين يوميا منذ بداية األزمة للدعم واإلعانة
والمساعدة بمختلف أنواعها في ظل حضور محتشم لبعض الجمعيات وغياب شبه كلي للبقية كما أثنى السيد
رئيس البلدية على خدمات ممثلي المناطق الذين كانوا همزة وصل بين متساكني أحيائهم ولجان مجابهة
الكوارث واإلعانات والمساعدات اإلجتماعية وذكر منهم خاصة السادة حبيب زنينة وشفيق الزنايدي ومحمد
عبد اللطيف وعائدة الحجام .وشكر أيضا السيد عبد الوهاب بلوم الذي تدخل لدى المندوبية الجهوية للتربية
للسماح لنا باستغالل  4مدارس ابتدائية لقبول مطالب المترشحين للحصول على منحة المساعدة االجتماعية
(200د) وذلك لتفادي التجمهر واالكتظاظ والفوضى التي كانت ستحصل أمام مقر المعتمدية على غرار ما
جرى ببعض المدن وقد تم قبول  5440مطلب في  4ساعات.
ثم شكر السيد رئيس البلدية السيد شادي بن سليمان والفريق الذي معه الذي نجح في جمع مبلغ 42أد
القتناء معدات طبية وشبه طبية للمستشفى المحلي بقليبية ونادي التنس الذي جمع مبلغ 18أد للمساهمة كذلك
في اقتناء المعدات المذكورة.
كما شكر السيدات والسادة الذين قدموا تلقائيا للبلدية تبرعات بقيمة 30أد لمجابهة مختلف تداعيات
جائحة الكورونا.
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وختم شكره ألعضاء المجلس البلدي السادة سنية فرج هللا ومحمد بوعفيف وفوزي الحجام الذين تميزوا
بحضورهم اليومي للعمل والمتابعة في كل ما يخص اإلعانات والمساعدات االجتماعية والوضع البيئي وخاصة
منه تنظيف المدينة.
إثر ذلك حدث الحاضرين عن التداعيات المالية لجائحة الكورونا قائال أن مداخيل الخمسة أشهر األولى
للسنة الفارطة كانت  3مليون دينار في حين أن مداخيل نفس الفترة للسنة الحالية بلغت مليوني دينار فقط أي
أنه هناك عجز بمليون دينار وهو ما سيجبرنا على مراجعة الميزانية التي وضعناها والنظر في إمكانية إيجاد
حلول لمعالجة هذا العجز من خالل التخلي عن بعض المصاريف والضغط على البعض اآلخر.
بعد ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد محمد التكالي المدير الفني للبلدية ليستعرض على
الحاضرين سير المشاريع وقد بين في مستهل تدخله أن جل المشاريع توقفت خالل األشهر الثالثة األخيرة
بسبب جائحة الكورونا وقد بدأت تعود تدريجيا حاليا واستعرضها كما يلي:
املشروع

سنة
اإلجناز
حسب
املخطط

الكلفة
املربجمة (أد)

الكلفة احملينة

مكونات املشروع

مناطق التدخل

نسبة تقدم
األشغال

تاريخ إنطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

مشاريع سنة 2018

2018

2000 000

1884 250

حي تاهرت

 تعبيد الطرقاتبطول حوالي 6كم
 تركيزعــ40ــدد نقطة
ضوئية
 إنجاز شبكةجزئية لتصريف
مياه األمطار

2018

750 000

694 020

تعلية سياج
الملعب البلدي

2018

200 000

--

تعبيد الطرقات

2019

740 000

773684

صيانة
الطرقات

2019

507 927

507927

تهيئة وتهذيب
حي تاهرت

تعبيد الطرقات

90%

 18جانفي
2019

-

 حي البستان حي الرياض حي القصيبة حيالمرداس

 عـدد األنهج18: -الطول2795:م

% 100

 05جانفي
2019

 09سبتمبر
2019

الملعب البلدي

 تعلية سياجالملعب البلدي

20%

 20جانفي
2020

جويلية 2020

مشاريع سنة 2019
حي البستانحي الجنانحي القصيبةحي الرياضحي المرداسحي األحواشالمنصورةتغليف  13نهج
بالعديد من
األحياء
بالخرسانة
االسفلتية
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 عـدد األنهج23: -الطول3385:م

10%

2019/12/18

--

تغليف بطبقة من
الخرسانة
اإلسفلتية

%100

 05أوت
2019

2019/11/21

املشروع

سنة
اإلجناز
حسب
املخطط

الكلفة
املربجمة (أد)

الكلفة احملينة

تهيئة المسلخ
البلدي

2018
2019

155 000

171 696

--

تطهير وادي
الخطف وجبل
شوالق

2019

130 000

160 000

وادي الخطف
جبل شوالق

طول الشبكة :
 1200م خ

قصر البلدية

2019

72 000

--

--

صيانة الشبكة
الكهربائية

قيمة العرض
األدنى
 109 527د

تنوير الملعب
البلدي

2019

250 000

358 248

الملعب البلدي

تركيز انارة
عصرية

--

في انتظار فتح
االعتمادات من
طرف وش ر

صيانة
المنشئات
الثقافية

2019

90 000

111 386

بئر النحال

--

 01جوان
2019

إنجاز القسط
األول لمشروع
السوق
األسبوعية

2020

مناطق التدخل

مكونات املشروع

نسبة تقدم
األشغال

تاريخ إنطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

--

--

تم تعيين
المقاولة
(انطالق
المشروع في
انتظار تحويل
االعتمادات
الالزمة)

--

--

في طور إعداد
الدراسة البيئية
واالجتماعية

--

يتعين التقليص
من مكونات
المشروع
وإعادة طلب
العروض

--

--

 30سبتمبر
2020

تسييج الموقع
األثري بئر النحال

مشاريع سنة 2020
450.000

--

--

--

تهيئة السوق
المركزية
وسوق الجملة
للخضر

2020

150.000

--

--

--

صيانة
الطرقات

2020

306.000

--

بعض
الطرقات
المتضررة
بالمدينة

إصالح الطرقات

في طور إعداد
البرنامج
الوظيفي
وتعيين مكتب
دراسات
في انتظار
اعداد برنامج
التدخل وتعيين
مكتب دراسات

--

--

بصدد تحديد
قائمة األنهج
واعداد الدراسة

--

في انتظار
تعيين مكتب
دراسات

--

تهيئة بطحاء
السوق
المركزية

2020

70.000

--

--

--

تعبيد الطرقات

2020

670.000

--

تعبيد  20نهج
بمختلف أحياء
المدينة

--

في طور اعداد
الدراسة

--

تطهير حي
المحيجر ونهج
إبن النضير

2020

130.000

--

--

تطهير

تم اعداد
الدراسة و نشر
طلب العروض
وحدد آخر أجل
لقبول العروض
يوم
2020/06/04

--
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--

--

--

--

--

--

املشروع

سنة
اإلجناز
حسب
املخطط

الكلفة
املربجمة (أد)

الكلفة احملينة

مناطق التدخل

مكونات املشروع

تطهير وادي
الخطف

2020

300.000

--

وادي الخطف

تطهير

تعبيد وادي
الخطف

2020

150.000

--

وادي الخطف

تعبيد

نسبة تقدم
األشغال
في انتظار عقد
جلسة تشاركية
لتحديد مناطق
التدخل
في انتظار عقد
جلسة تشاركية
لتحديد مناطق
التدخل

تاريخ إنطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

--

--

--

--

ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد فوزي الحجام رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة ليستعرض
على الحاضرين الوضع الصحي والبيئي بالمدينة وقد استهل هذا األخير تدخله بشكر أعوان البلدية الذين عملوا
في ظروف صعبة وبدون وسائل حماية في األسبوعين األولين النتشار جائحة الكورونا والعملة األربعة الذين
تطوعوا للقيام بعملية دفن موتى الكورونا على عكس ما تم في بعض المدن األخرى من نفور وهروب من
القيام بالواجب وحتى رفض الدفن .كما شكر السيد فوزي الحجام السيد رئيس البلدية وعضوي المجلس محمد
بوعفيف وسنية فرج هللا والكاتب العام للبلدية الذي تمنى له الشفاء العاجل من العملية الجراحية لحضورهم
اليومي وإشرافهم ومتابعتهم تسيير الشأن العام خاصة منه الوضع االجتماعي.
ثم استعرض السيد رئيس اللجنة الوضع الصحي والبيئي بالمدينة من شهر مارس إلى موفى شهر ماي
 2020كما يلي :
 )1تعقيم األنهج والشوارع والمؤسسات العمومية بالمدينة :
تاريخ البدء  24 :مارس إلى غاية يوم  22أفريل 2020
فريق أول مكلف بتعقيم األنهج والشوارع واألحياء وفريق ثاني مكلف بتعقيم المؤسسات العمومية .
وعملية التعقيم ستتواصل بمناسبة استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بمساندة بعض
الجمعيات والمنظمات.
 )2مدوات الحشرات :
انطلقنا في تنفيذ الخطة المحلية بداية من يوم  22أفريل  2020بعد أن تم حصر وجرد أماكن التدخل
وكذلك القيام بشفط وتسريح ألماكن ركود المياه الظرفية عن طريق فريق بلدي قار تم تدعيمه بعامل إضافي
للتغلب على مشكل الناموس ،وقد إقتنت البلدية الكمية الالزمة من المبيدات ومضخة مياه ومضخة مبيدات
كبيرة الحجم وسوف نعمل على بذل مجهود إضافي للقضاء نهائيا على الناموس.
هذا وسنقوم في بداية شهر جوان بعملية مسح للسبخة لمزيد تنظيفها من الحشائش التي يختبأ فيها
الناموس والعمل على البدء في أقرب وقت في تنظيف وجهر األودية ككل سنة عن طريق الخواص.
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 )3حمالت النظافة بالمدينة :
تواصلت منذ شهر مارس حمالت النظافة اليومية بالمدينة وقد أقرت البلدية برنامج إستثنائي للنظافة
بمناسبة شهر رمضان شمل كل األحياء بالمدينة ومداخلها كان الهدف منه تحسين الوضع البيئي والقضاء على
المصبات العشوائية للفضالت باإلضافة لفواضل البناء واألجنة وهو متواصل إلى حد اليوم خاصة ونحن على
أبواب الموسم الصيفي .
 )4العناية بالمناطق الخضراء والحدائق العمومية :
شرعت البلدية في تجميل الشوارع الرئيسية للمدينة منذ بداية شهر مارس حيث قامت مصلحة المناطق
الخضراء بتركيز واقيات أفقية حول أشجار الطرقات المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة والقيام بغراسة أكثر
من  3000نَـبْـت َـة زينة وأزهار متنوعة بشوارع الشهداء والبيئة وابن خلدون بمعية المقاول ،وعملت على
مواصلة مجهود العناية بالمناطق الخضراء والحدائق العمومية خاصة بعد تجديد التعاقد مع نفس الشركة
الخاصة بداية من يوم  15ماي المنقضي وسوف تشمل عملية الصيانة والتعهد الحدائق التالية  :السويد ،آسبيس،
البيئة ،المقطع ،سيدي بن عيسى ،علي بلهوان ،سيدي أحمد ،مدخل الميناء ومفترق السوق المركزية .ونحن
نعمل على أن تكون مدينة قليبية في أحسن حلة خالل الموسمي الصيفي .
 )5العناية بجمالية المدينة :
في إطار العناية بالمظهر العام للمدينة ونظافتها أقرت البلدية عدة إجراءات سنعمل على تنفيذها في
أقرب اآلجال ،وتتمثل في ما يلي :
 تركيز  20حاوية للفضالت الخفيفة ( )corbeilleباألنهج والشوارع الرئيسة تركيز مقاعد عمومية بشارع البيئة وشارع المنصورة إصالح المقاعد العمومية المتواجدة بشارعي البيئة والمنصورةهذا ويتواصل مجهود البلدية بالتعاون مع المصالح المركزية بوزارة البيئة من أجل إيجاد التمويالت الالزمة
للمساعدة في تهيئة مناطق خضراء جديدة بالمدينة نذكر منها حديقة تقسيم  AFHومفترق طارق بن زياد
بقيمة جملية  50ألف دينار.
 )6تهيئة المنبت البلدي:
في إطار العناية بالمنبت البلدي المتواجد بحي الزهور تعمل البلدية حاليا على إعداد ملف فني من أجل
البدء في أشغال تهيئته ومن المنتظر أن تنطلق األشغال قبل موفى السنة الحالية ،ولإلشارة فإن هذا المشروع
يشمل حماية المنبت وتعلية سياجه وتجهيزه ببيوت مكيفة لتطوير عملية إنتاج النباتات وتكبيرها مع تركيز
شبكة ري أتوماتيكي .
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وبعد ذلك طلب السيد رئيس البلدية من الحاضرين الذين سجلوا أسماءهم ألخذ الكلمة االختصار واحترام
الحيز الزمني ( 3دقائق) للتدخل طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي ودعاهم إلى تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ
واالبتعاد عن المشاغل الخاصة:
• سليم الطرودي:
طلب تسجيل التدخالت ونشرها للعموم بعد اإلجابة عنها.شكر عملة النظافة على العمل المتميز الذي قاموا به في الفترة األخيرة.أكد على متابعة مداواة الناموس والوشواشة.دعا إلى تشريك طبيب الصحة العمومية في زيارات المعاينة والتفقد للمحالت المفتوحة للعموم.لفت النظر إلى ضرورة العمل على تنظيم حركة المرور بالمدينة خاصة ونحن على أبواب موسم صيفي.أشار إلى وجود رصيف بنهج  18جانفي يعيق حركة المرور مضيفا أنه آن األوان لتوسعة هذا النهج.جدد اقتراحه السابق بنقلة باب المدرسة االبتدائية سيدي أبي ضاوي لما يمثله الموقع الحالي للباب من إشكاللحركة المرور وخطر على التالميذ.
اقترح انجاز دورات مياه عمومية بالشواطئ.• لطفي عطية :
دعا إلى تسريع النظر في تراخيص الربط بمختلف الشبكات العمومية وخاصة منها التيار الكهربائي ضغطعالي "فورس" لتأثيرها المباشر على خلق موارد الرزق.
طالب بمزيد تركيز حاويات الفضالت الخفيفة بالشوارع واألنهج الرئيسية.• منذر الشريف:
طلب مساعدته على إحداث محطة لبيع البنزين عجيل بعقاره بالطريق الحزامية.
• محمد الهادي بن منصور:
طلب االسراع في تسوية بنايته التي أقامها بدون رخصة بنهج عمر بن الخطاب وترسيم عقاره والترخيص له
في ربطه بمختلف الشبكات العمومية.
• عادل صمود:
قال بأننا انتخبنا المجلس البلدي الحالي على أمل أن يقوم بنقلة نوعية في العمل البلدي لكنه لألسف بقي يعملبطريقة تقليدية دون برنامج استشرافي مستقبلي للمدينة.
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تحدث عن االنجراف المتواصل لرمال شاطئ باريس الصغيرة من جراء البناء الفوضوي وتجاوزات أصحابالمحالت المفتوحة للعموم وطالب بردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع للحفاظ على حقوق األجيال
القادمة.
بين أن تشعب إجراءات المصادقة على التقاسيم العمرانية وصعوبة الحصول على رخص البناء وتسويةوضعيات البناء الفوضوي تشجع على مواصلة هذه الفوضى.
• محمـد ريـدان:
شكر البلدية على المجهودات المبذولة خالل فترة الحجر الصحي.طلب ترقيم كافة األنهج الغير مسماة في مرحلة أولى ليتسنى التواصل مع المتساكنين وتسميتها الحقا.أشار إلى أن التنوير العمومي بنهج أبو العالء المعري ضعيف وفي حاجة إلى التدعيم.تساءل عن مآل اجراءات مراجعة مثال التهيئة العمرانية.دعا إلى إزالة المنتصب فوضويا على الرصيف لبيع الخضر والغالل بنهج الحبيب ثامر في مستوى مدرسةسيدي بوضاوي.
• عيسى صمود:
طالب بتفعيل مخرجات جلستي لجنة المرور للسنة الفارطة وتحديد موعد في أقرب وقت ممكن للمتابعةواالستعداد للموسم الصيفي.
لفت النظر إلى وجود نقطة سوداء بشارع طارق بن زياد في مستوى مقهى  Le bon coinتمثل خطرا علىحركة المرور وطالب بتسوية رصيف المكان.
الحظ بأن أغلب أنهج وشوارع المدينة ال توجد بها معلقات تسميتها.أكد على ضرورة إعطاء األولوية إلصالح نهج خالد بن الوليد من وادي الشيوة إلى مدرسة الجمهورية نظرالحالته المزرية.
• منير العجيلي:
طلب السعي مع مصالح الديوان الوطني للتطهير القتناء أرض النجاز محطة ضخ لتطهير نهج سوسة وفروعه.
• حسان الدخيلي:
طلب توفير قطعة أرض إلنجاز مشروع ترفيهي في إطار الشراكة بين البلدية والخواص ( )PPPمضيفا أن
له مشروع ثالثي األبعاد ( )3Dيقترح انجازه بضفاف السبخة.
• ابراهيم جبلون:
-طلب استغالل المعالم والمواقع األثرية الموجودة بالمدينة وادراجها في مسلك ثقافي سياحي.
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تحدث عن ظاهرة تكسر الطرقات بعد تعبيدها بفترة وجيزة وطالب بالمراقبة الجدية للمقاول عند انجاز التعبيدحتى تكون طبقا للمواصفات ونتفادى االخالالت.
الحظ وجود عدة أرصفة مكسرة كشارع المنصورة.طالب بتنظيم بائعي الذرة "الفريك" خالل الفترة الصيفية بشارع المنصورة.دعا النجاز مسلك صحي رياضي. تحدث عن تعطل حركة المرور بالشوارع الرئيسية للمدينة خالل الفترة الصيفية وطالب بإيجاد حلول لهاواحداث مآوي للسيارات.
تساءل عن مستجدات انجاز مركز تجميع وتحويل النفايات بطريق تونس.• عـادل ريـدان:
طلب تنظيف محيط المركز الوطني إلعداد رياضيي النخبة في الكرة الطائرة.شكر المواطنَ ْين الهادي بن جنات وعاللة الغربي على تطوعهم للتنظيف اليومي بنهج خالد ابن الوليد.الحظ بأن النشاط الصيفي بالمدينة في حاجة إلى التنوع والتطور ليشمل كل الفآت وجميع الشرائح وطالببإحياء مهرجان البحر.
• معـز األنصاري:
 شكر البلدية على تنظيفها لمقبرة البرج وعبر عن استعداده بمعية متساكني الحي للمشاركة في حمالت دوريةلتنظيف البرج.
 طالب بوضع حارس لحماية كاشفات أضواء البرج األثري من التكسير والسرقة. قال إن تعهد وتهيئة نهج النورس يمكن أن يكون متنفس وفسحة عائلية تخفف الضغط على األماكن الحالية.• وديـع حميـد:
 شكر البلدية على حملة النظافة المتميزة التي قامت بها بشارع البيئة ودعا إلى المتابعة الدورية للنقطة السوداءالموجودة به حتى ال تصبح مصب وقتي للفضالت.
الحظ ظاهرة جلب المواطنين لكالبهم للسباحة بشاطئ باريس الصغيرة والمنصورة وطالب ردعهم بتطبيقالقانون لما فيه من خطر صحي وبيئي على رواد الشاطئ.
سعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:
لفتت النظر إلى أن مستوصف وادي الخطف ال يعمل بصفة يومية.طلبت مراسلة المجلس الجهوي أو االتصال بديوان قيس األراضي وإدارة الملكية العقارية لمعرفة صاحبقطعة األرض التي أمامه الستغاللها في مشاريع وبناءات عمومية.
طالبت التنسيق مع ممثلي األحياء عند برمجة القيام بحمالت نظافة.9

املربوك العياري مستشار بلدي:
طالب بتدعيم التنوير العمومي بوادي الخطف.
حافظ اجلبالي رئيس جلنة املرور:
بين أن تفعيل أغلب قرارات لجنة المرور ممكن ويسير وال يتطلب اعتمادات ذات أهمية فقط اإلرادة والعمل
والتنفيذ.
كلمة السيّد رئيس البلدية :
جدد السيد جمال الحجام رئيس البلدية في مستهل كلمته شكره للحاضرين على مواكبة فعاليات الجلسة
التمهيدية ومساهمتهم في دفع العمل البلدي مبينا أن المجلس يعمل ما في وسعه للرقي بالمدينة نحو األفضل.
وأجاب المتدخل األول بأن جميع الجلسات التمهيدية والعادية واالستثنائية للمجلس البلدي يتم تعليقها للعموم
زيادة على نشرها بموقع واب البلدية وموقع  open baladiatiوبعض التساؤالت التي ال يتم اإلجابة عليها في
الجلسة التمهيدية يتم اإلجابة عليها آليا في الجلسة العادية الموالية لها وبالنسبة لحركة المرور قال بأننا سنعمل
على تفعيل مخرجات الجلسات السابقة للجنة المرور وعقد جلسة لها خالل هذا الشهر.
وفيما يتعلق بتعطل ملفات تراخيص ربط العقارات بمختلف الشبكات العمومية بين السيد رئيس البلدية
للمتدخل أننا نقوم بمساعدة ضعاف الحال حسب الوضعية وتاريخ ورود المطلب أما التي ال تزال في االنتظار
فهي للذين لهم أكثر من منزل واحد وسنعمل على دراستها والبت فيها حسب االمكانيات البشرية واللوجستية.
ثم تحدث السيد رئيس البلدية عن مجلة الجماعات المحلية واألوامر الحكومية التي لم تصدر إلى اليوم
والحكم المحلي بين الواقع والنظري مبينا أن الشرطة البلدية التي من المفروض أن تعاين وتنفذ قراراتنا ليست
تحت إمرة رئيس البلدية كما أن الملك العمومي لم يتم إحالته إلى البلديات وإلى اليوم تتصرف فيه وكالة حماية
وتهيئة الشريط الساحلي (من يتخذ القرار  ،من ينفذ  )...والبلديات ضعيفة في التصدي لظاهرة البناء الفوضوي
واالنتصاب العشوائي كالدولة على مستوى االنجاز ،نحن نقوم بجميع االجراءات اإلدارية من معاينات وتنبيه
واتخاذ قرار ل كن التنفيذ ليس بأيدينا وأعطى مثاال على ذلك قرار تم إيقافه ليلة التنفيذ ،ودعا المتدخل إلى
حضور جلسات اللجان والمجلس لإلطالع عن كثب على حجم االشكاليات اإلدارية والتعطيالت التي نقاسيها.
بعد ذلك أفاد السيد رئيس البلدية الحاضرين أن المجلس الحالي قرر مراجعة مثال التهيئة العمرانية لكونه
لم يعد مطابقا للواقع ونحن نطمح إلى أن يكون يحمل رؤيا استشرافية آلفاق  2050أو أكثر بعد توسعة المنطقة
البلدية.
وفي إجابته عن مركز تحويل النفايات قال السيد رئيس البلدية أننا ساعين إلنجازه بالرغم من بعض
االشكاليات الهامشية.
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وحول تنظيف مقبرة البرج قال بأننا أدرجناها ضمن برنامج مقاول تنظيف المقابر لما تبين لنا ضرورة
االعتناء بها.
وفي خاتمة كلمته بشر السيد رئيس البلدية الحاضرين بأن الشرطة البيئية بقليبية ستباشر عملها بداية من
الشهر القادم وبذلك ستكون إحدى روافد البلدية في تنفيذ القانون وتنظيم التراتيب البيئية خاصة.
ورفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار و 45دقيقة.
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