
 

 

 الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
  2022لسنة  الرابعةالمنعقدة في نطاق دورته العادية 
   2022 أكتوبر

يوم  2022لسنة  الرابعةفي نطاق دورته العادية 

 العاشرة صباحاعلى الساعة  )2022

المجلس أعضاء  السادةالسيدات و وبحضور

حافظ الجبالي، المبروك عائدة صمود، دمحم علي الجنحاني، حياة اليحياوي، 

رانية متاع هللا، هشام االنقليز، فتحي حسونة، إلهام ريدان، وفاء االنقليز، سعيدة النمر، 

سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، دمحم االسعد البربار، شادي بن سليمان، وليد الطرابلسي، أحمد المسلماني، دمحم 

 المجيد، ناجي ريدان، أميرة االنقليز، رحاب حميد، عبد الوهاب

  :كل من السادة 

سلماني متصرف مكلفة بشؤون عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،دمحم التكالي مدير فني، فاتن الم

  .ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية

  .فاتن المسلماني ةالسيدالسيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة 

1 

الـجـمـهــوريــة 
 الـتــونســـيــة

       الداخليــــة
   واليــة نــابــل

الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي محضر
المنعقدة في نطاق دورته العادية 

أكتوبر  30 األحديـوم 

في نطاق دورته العادية إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية 

30/10/2022(وعشرين  واثنانألفين سنة  أكتوبرمن شهر 

وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد 

عائدة صمود، دمحم علي الجنحاني، حياة اليحياوي،  فوزي الحجام، دمحم بوعفيف،

  .وسليم بن رجب

رانية متاع هللا، هشام االنقليز، فتحي حسونة، إلهام ريدان، وفاء االنقليز، سعيدة النمر، 

سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، دمحم االسعد البربار، شادي بن سليمان، وليد الطرابلسي، أحمد المسلماني، دمحم 

المجيد، ناجي ريدان، أميرة االنقليز، رحاب حميد، عبد الوهابعبد اللطيف، شيماء بلحاج عمر، سلمى 

كل من السادة  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس 

عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،دمحم التكالي مدير فني، فاتن الم

ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية كلف باإلعالمعماد الشارني متصرف مساعد م

  .مجموعة من مكونات المجتمع المدني والمواطنين

السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة : 

الـجـمـهــوريــة    
الـتــونســـيــة

الداخليــــةوزارة             
واليــة نــابــل                           
  لـديـة قليبيـةـب                     

  

المنعقدة في نطاق دورته العادية 

  

إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية 

من شهر  الثالثون األحد

برئاسة السيد  بقصر البلدية بقليبية

  : البلدي

فوزي الحجام، دمحم بوعفيف،

وسليم بن رجب فؤاد المجيد ،العياري

رانية متاع هللا، هشام االنقليز، فتحي حسونة، إلهام ريدان، وفاء االنقليز، سعيدة النمر، : وتغيب السادة

سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، دمحم االسعد البربار، شادي بن سليمان، وليد الطرابلسي، أحمد المسلماني، دمحم 

عبد اللطيف، شيماء بلحاج عمر، سلمى 

  .بلوم

حضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما   

عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،دمحم التكالي مدير فني، فاتن الم

عماد الشارني متصرف مساعد مالمجلس، 

  

مجموعة من مكونات المجتمع المدني والمواطنينحضر و

: مـقـّرر الجلسـة 
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ورحب بكافة الحضور من مجلس بلدي ومكونات البلدية افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس 

المجتمع المدني ومواطنين وشكرهم على مواكبة هذه الجلسة مبينا أنها مخصصة باألساس لتدخالت 

إلى  2018/2023خالل الفترة النيابية للمجلس البلدي  البلدية استعرض المشاريعثم المواطنين ومشاغلهم 

 :كما يلي 2022غاية أكتوبر 

       

 ╞ĝ℅įīĦ╘╛ ►ŋĻį╢ĦŇ ◦ŋŢ╘♂Ī
╞ŋ▓ħ╜ĦŇ

ĤΣĕĜġŏΚ΅ Ήė Ĥ΅ Ģū Ήė ŋΡŋ╠  ẀΛŏū Ώ
ĤΡŋΊĢΉė ŏų ⅞ġ

 Ĥ⅞℮ų Ήė ẅΊĢΏ :66 Ŋ ā

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ ΆĜỳ Ū Χė  :2022/02/18

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

ŏΡΜΕħ ẀΛŏū Ώ ĤΣẂΜĢŦ Χė ⅛Μŧ Ήė
ģŋΡŋ╩ ė

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ  : ⅛Μŧ Ήė ●Ĝĸ Ǽġ ŏΡΜΕħ
 ⅜Ρŏǻ  ŏΡΜΕħ ⌠ ċ Ĥ₤ĜŶ ΩĜġ ΗΣΉċ ΟŊĊ╬ė ⅜ΡŏǼΉėΛ

 ⅛Μŧ Ήė ΈŅ ŋΏ ŊΛŋķ  ⌠ ċ ŎΜΏŖ◦ ⅜Ρŏǻ

 Ĥ⅞℮ų Ήė ẅΊĢΏ :162 Ŋ ā

 ΆĜỳ Ū Χė Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :ĤΊų ℮╬ė ĤΣΉΛΧė ĤŦ ėŎŋΉė ŎΜǻ  ∟

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

  

           

▓Ō╜ā╢ĦŇ ◦ŋŢ╘♂Ī

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2017

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :1.152 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ŋΣĢẃħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ŋΣĢẃħ

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ  ΆĜỳ Ū Χė :2018/09/23

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2018

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :694 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ŋΣĢẃħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ŋΣĢẃħ

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ  ΆĜỳ Ū Χė :2019/09/09
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 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :508 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ĤΔĜΣŲ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ĤΡΜ⅞ħΛ ĤΔĜΣŲ

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ  ΆĜỳ Ū Χė :2019/11/21

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :264 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ĤΔĜΣŲ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ĤΡΜ⅞ħΛ ĤΔĜΣŲ

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ  ΆĜỳ Ū Χė :2021/06/22

  

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :905 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :60 %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ŋΣĢẃħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ŋΣĢẃħ

 ļ ΡŎĜħ ⅛άǼΔċ  ΆĜỳ Ū Χė :2022/06/21

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :834 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :40 %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ŋΣĢẃħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ŋΣĢẃħ

 ļ ΡŎĜħ ⅛ά ǼΔċ  ΆĜỳ Ū Χė :2022/07/26

  

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2021

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :310 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :… %

ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ĤΔĜΣŲ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ĤΡΜ⅞ħΛ ĤΔĜΣŲ

 ļ ΡŎĜħ ⅛άǼΔċ  ΆĜỳ Ū Χė : ┼ΐ ₤ΜΔ ŏΚŪ  ĤΡėŋġ2022

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :150 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĤŦ ėŎŊ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ: ‾ ΊΏ ŊėŋẂċ ĤΊķ ŏΏ ∟
Ŵ ΛŏẃΉė Ġ Ίǻ

‾ Ǽ╫ ė ΟŊėΜġ ĥ Ĝ⅝ŏǼΉė ŋΣĢẃħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ģŊŋẃĨ Ώ Į ń ā ŋΣĢẃħ

 ļ ΡŎĜħ ⅛ά ǼΔċ  ΆĜỳ Ū Χė : ĤΕŦ  Άά Ņ2023
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ΠẂĜΐ Ĩ į ċ ŋẃġ ĥ ėŌ ẁΡŎĜū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2018

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :1 628 Ŋ Ό

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ĥ ŏΙ Ĝħ Πķ  Ġ ΡōŃ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : Πĸ ΊΉ ĤΊΏĜŪ  ĤĖΣŃ
 ) ŎĜǼΏΧė ΖĜΣΏ ‾ Ρŏų ħ ª ŏΡΜΕħª ŋΣĢẃħ(

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2018/12/05

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :370 Ŋ ā

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :00 %

 ĥ ŏΙ Ĝħ Πķ  Ġ ΡōŃ  ẀΛŏū Ώ )ĤΊΐ ΅ ħ(

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ΆĜΐ ΅ Ĩ Ŧ ċ Π╪ ė ĤĖΣŃ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :ΌŊĜ⅞Ήė ┼ΐ ₤ΜΔ ŏΚŪ  ΆάŅ

  

           

ΟŊĜų Ĩ ⅝ċ ŋẃġ ĥ ėŌ ẁΡŎĜū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019 & 2018

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :166 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ΟŋΊĢΉė ļ Ίŧ ╬ė ĤĖΣŃ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ĤΊΏĜŪ  ĤĖΣŃ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2020/12/23

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :800 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :15 %

  ĤΊ⅞ΕΉ ΆΛΧė Ǻ ŧ ⅞Ήė ŖĜ░ ċ ẀΛŏū Ώ
ĤΣẂΜĢŦ Χė ⅛Μŧ Ήė

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ⅜ΡŏǼΉė ŋΣĢẃħΛ ĤΣŶ ŎΧė ĤĖΣŃ
ΠΏΜΐ ẃΉė ŏΡΜΕĨ Ήė Ĥ΅ ĢŪ  ŗ Σ́ ŏħ Λ ⅛Μŧ ΊΉ ΟŊĊ╬ė

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2022/08/12

  



 

 
5 

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :20 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ⅛Μŧ Ήė ŵ ΣΣĢħ
 ĤĖΣŃ ΛΖĜΣ╬ė ĥ ėŎΛŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

 ĤĖΣŃ  ẀΛŏū ΏΆά ỳ ΉėΛ ŏŷ ņ ΊΉ ĤΊΐ ╩ ė ⅛ΜŦ

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :600 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :Ĥ⅝ΛŎΨΉ ĤΊΏĜŪ  ĤĖΣŃ
ĤΣĕĜġŏΚ΅ Ήė Ĥ΅ Ģū ΉėΛ ‾ ⅞ŧ ΉėΛ ΌĜŶ ΛΧė Λ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : ĤΡŋΣΚΐ Ĩ Ήė ĤŦ ėŎŋΉė ŎΜǻ  ∟
ĤΊΏĜŪ  ĤĖΣΚĨ Ή ΈΏĜ̈́ Ĩ Ώ ẀΛŏū ╟ ΌĜΣ⅞ΊΉ

ĤΡŗ ΄ ŏ╬ė ⅛Μŧ Ήė ĤĖΣŃ  ẀΛŏū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2021

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :30 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ģŏħΜ℮Ήė ĤΏΜ· ΕΏ ŗ Σ́ ŏħ
ĤΊΐ ╩ ė ⅛ėΜŦ Ĉġ ĤΣΔΛŏĨ ΅ ΉΩė

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ĤΣΔΛŏĨ ΅ ΉΩė ĤΕΐ ⅝ŏΉė ẀΛŏū Ώ

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ :2024 - 2023 -2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :6.000 Ŋ Ό

 ŖĜ░ Ωė Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :ſ Λŏū Ήė Ŝ ėŏ́  ŊėŋẂċ ĤΊķ ŏΏ ∟

Ĥ⅞ΣĨ ẃΉė ĤΕΡŋ╬ė Ġ ΡōŃ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ĤΕΡŋΐ ΊΉ ĤΊΏĜŪ  ĤĖΣŃ
Ĥ⅞ΣĨ ẃΉė

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ : ĤΏŊĜ⅞Ήė ĤΕŧ Ήė ΆάŅ2023

  

               

ΠŸ₤Ĝ⅞ī ŋẃġ ĥ ėŌ ẁΡŎĜū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :111 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ΆĜ▒  ŏĖġ ΟŏīΧė ẁ⅝Μ╬ė ĤΔĜΣŲ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ΟŏīΧė ẁ⅝Μ╬ė Į ΣΣŧ ħ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2020/10/28

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :5 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

⅜ΊǼΉė ●ėΜ▀ ė ĵ ŏŧ Ώ ĤΔĜΣŲ  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :Ķ ΄ ŏΉėΛ ΠŦ ėŏ̈́ Ήė ĵ ά Ų ė

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ  ΆĜỳ Ū Χė :2022/08/15
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ΠŶ ĜΡŎ ŋẃġ ĥ ėŌ ẁΡŎĜū Ώ

   

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :193 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ΟŋΊĢΉė Ġ ẃΊ╬ė ŎΜŦ  ĤΣΊẃħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :Όŋ⅞Ήė ģŏ̈́ Ή ΟŋΊĢΉė Ġ ẃΊ╬ė

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2020/01/20

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :358 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

Όŋ⅞Ήė ģŏ̈́ Ή ΟŋΊĢΉė Ġ ẃΊ╬ė ŏΡΜΕħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ġ ĤΡŏų Ẃ ģŎĜΔċ ŗ Σ́ ŏħ Ġ ẃΊ╬Ĝ
Όŋ⅞Ήė ģŏ̈́ Ή ΟŋΊĢΉė

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :29 ┼ΐ ₤ΜΔ 2021

  

  

                          

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :20 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

ģĜǼỳ ╬ė ĤẂĜ⅞Ήė ĤΔĜΣŲ  ẀΛŏū Ώ
 ŏų Εġ Ξŧ ΣẂ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ĤẂĜ⅞Ήė ĤΚį ėΛ ΒΙ Ŋ

 ļ ΡŎĜħ ●ĜΚĨ Δċ  ΆĜỳ Ū Χė :22 ┼ΐ ŧ ΡŊ 2021
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ĤΣΊΣΐ ╠  ẁΡŎĜū Ώ

  

ΟŏīΧė ĭ ┼ΊΉ ĤΣΊΣΐ Ĵ Ĩ Ήė ģŎĜΔΩė ẀΛŏū Ώ

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2021

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :100 āŊ

 ĤŦ ėŎŋΉė ŊėŋẂċ :ĩ ėŏĨ Ήė ●ĜΣķ Ω ĤΣΕǻ ΜΉė ĤΉĜ́ ΜΉė

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : ∟ ŎĜ· Ĩ Δċ ĤŦ ėŎŊ ┐ŋ⅞ħ
 ΈĢ⅝ ΒΏ ĤΕΣ█ĩ ėŏĨ Ήė ĤΡĜΐ ╪  ĤΣΕǻ ΜΉė ĤΉĜ́ ΜΉė

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :70 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ :ŊĜẃġΧė Πīάī  ŎΜų ħ ┐ŋ⅞ħ ↓
 ĥ ĜŦ ėŎŋΉė Ġ Ĩ ΅ Ώ ΈĢ⅝ ΒΏ

⅛Μŧ Ήė ●Ĝĸ Ǽġ ĤĖΣŃ Λ ΈΣΐ ╠  ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ΝΛĈΏ ĩ ėŋķ ċΛ ĤΊΏĜŪ  ĤĖΣŃ
●ėŏŷ Ņ  Ĥķ Ĝŧ ΏΛ ĤΣΊΣΐ ╠  ģŎĜΔċΛ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2020/10/28

  

                   

ĥ ĜΏŋ╫ ė ╙ų ẃħ Λ ĤΕΐ ⅝Ŏ ẁΡŎĜū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2018

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :73 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ĥ ĜΏŋŅ  Ġ ħĜ̈́ Ώ ŗΣΚ╠ Λ ĤĖΣŃ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ :100   %

‾ Ǽ╫ ė ΟŊėΜġ ĤΡŋΊġ ģŏĕėŊ ẀΛŏū Ώ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛ά ǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2019/06/24

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2022

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :29 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :ĥ ĜΏŋŅ  Ġ ħĜ̈́ Ώ ĤΔĜΣŲ Λ ĤĖΣŃ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ :100   %

ĤΡŋΊĢΉė ĤŶ ĜĢ⅞Ήė ĤĖΣŃ  ẀΛŏū Ώ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛ά ǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2022/09/12
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 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2021

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :120 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ŖĜ░ ċ ŗ Σ́ ŏħΛ ĥ ĜΏŋŅ  Ġ ħĜ̈́ Ώ
ĤΣΏάẂċ ĥ Ĝ⅞ΣĢǼħ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : ∟ŎĜǼĨ Δċ  ΞΊẂ Ĥ⅝ŊĜų ╬ė
ĤĢ⅝ėŏΏ Ġ Ĩ ΅ Ώ ΈĢ⅝ ΒΏ ĤŦ ėŎŋΉė

ΒŸǻ ėΜŸΐ ŸΉė ●Ĝŷ ₤ ẀΛŏū Ώ

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :50 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ĤΣΏάẂċ ĥ Ĝ⅞ΣĢǼħ ŗ Σ́ ŏħ
≡ Ĝų ╬ė ‾ ΊĨ ņ ╟

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : Ĥ⅞₤ėΜ╬ė ΞΊẂ ΆΜų ╪ ė ŎΜǻ  ∟
Ŵ Λŏ⅞Ήė ⅛ΛŋΕų Ή ĤΣĕĜΚΕΉė

ĤΣΏάẂċ ĥ ėŗΣΚ╠ Λ ĥ Ĝ⅞ΣĢǼħ ●ĜΕĨ ⅝ċ ẀΛŏū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :80 āŊ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2020/09/10

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : Ĥ⅝ŊĜų ╬ė ŎĜ· Ĩ Δċ ∟
⌠ ΛΧė ĤΊķ ŏ╬ė ΞΊẂ

  ĤĖΣΚĨ Ήė ΆĜĬ Ώ Ĥẃį ėŏΏ ĤŦ ėŎŊ ẀΛŏū Ώ
ĤΣΔėŏΐ ẃΉė

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :50 āŊ

  ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ : ģŗΚ▄  ģŎΛŏ▄  ●ĜΕĨ ⅝ċ
ĤΣĸ ų Ήė ſ Λŏū ΊΉ Ĥ⅞ġĜǼΏΛ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : ĥ Ĝ⅞℮ΕΉĜġ ŋΚẃĨ Ήė ΗΣį Μħ ↓
ΈġĜΕġ ĤΣΏΜΐ ẃΉė ‾ ΡŎĜų ╬ė Ġ ⅝ėŏ╬

ΌΜĸ ΊΉė Έ⅞ΕΉ ģŎΛŏ▄  ●ĜΕĨ ⅝ċ ẀΛŏū Ώ

  

                

╙ΚǼĨ Ήė ẁΡŎĜū Ώ

  

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2018

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :100 Ŋ ā

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :100 %

‾ Ǽ╫ ė ΟŊėΛ ╙ΚǼħ ẀΛŏū Ώ

 ẀΛŏū ΐ ŸΉė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :╙ΚǼĨ Ήė Ĥ΅ ĢŪ  ŋΏ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2018/12/03

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2019

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :219 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :╙ΚǼĨ Ήė Ĥ΅ ĢŪ  ŋΏ
  ΆΜǼġ1 200 ΠǼŅ  ŏĨ Ώ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :70 %

⅛ΫΜŪ  ΈĢį Λ ‾ Ǽ╫ ė ΟŊėΛ ╙ΚǼħ ẀΛŏū Ώ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2022/06/14
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 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :234 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :╙ΚǼĨ Ήė Ĥ΅ ĢŪ  ŋΏ
  ΆΜǼġ980  ⌡ ėΜķ  Ǻ ġŎΛ ΠǼŅ  ŏĨ Ώ80 Β΅ ŧ Ώ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ ĤĢŧ Δ :50 %

  ŏĴ Σ♠ ė Πķ  ╙ΚǼħ ẀΛŏū Ώ
╙· ΕΉė Βġċ Į ń Λ

  ΆĜỳ Ū Χė ⅛άǼΔċ ļ ΡŎĜħ :2022/09/23

 Ǻ Ǽņ ╬ė Ġ ŧ ķ  ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ ĤΕŦ  :2020

 ẀΛŏū ΐ ΊΉ ģŊΜŲ ŏ╬ė ĥ ėŊĜΐ Ĩ ẂΩė :300 āŊ

 ẀΛŏū ╬ė ĥ ĜΔΜ̈́ Ώ :╙ΚǼĨ Ήė Ĥ΅ ĢŪ  ŋΏ
Į ń Χė ŵ ẃĢġ

 ẀΛŏū ╬ė ŖĜ░ ċ Όŋ⅞ħ : Ġ Ίǻ  ‾ ΊΏ ŊėŋẂċ ĤΊķ ŏΏ ∟
Ŵ ΛŏẃΉė

‾ Ǽ╫ ė ΟŊėΛ ╙ΚǼħ ẀΛŏū Ώ

  

وخالل استعراض تقدم المشاريع البلدية التي بصدد االنجاز تطرق السيد رئيس البلدية إلى نسبة تقدم 

والذي بلغت نسبة إنجازه  2019بمنطقة وادي الخطف برنامج سنة  أشغال مشروع تطهير بعض األنهج

وتدخل السيد الكاتب العام للبلدية ليوضح بأنه أثناء إنجاز هذا المشروع أفادت المصالح الفنية للبلدية ،  70%

ف بالتنسيق مع مصالح التطهير أنه يتعين الزيادة في عمق الخندق بالنهج الرئيسي بحي الفاللسة وادي الخط

والذي  2021حتى يتسنى ربط الشبكة عند إنجاز المشروع المبرمج في إطار مناطق التوسع البلدي في سنة 

كما أنه وعند االنطالق في إنجاز األشغال بمشروع التطهير . هو بصدد الدراسة في مرحلة طلب العروض

متفرعين عن النهج  وردت علينا شكاية من طرف مجموعة من المتساكنين القاطنين بنهجين 2019لسنة 

الرئيسي بحي الفاللسة الذي هو في طور اإلنجاز يطالبون من خاللها ربط مساكنهم بشبكة التطهير نظرا 

وبحرص منهم . للحالة البيئية الكارثية التي يعيشونها ويهددون بإيقاف المشروع إذا لم تتم االستجابة لمطلبهم

ة التي يعيشونها والتي قد تكون مصدرا للعديد من األمراض، تحولنا على عين المكان وعاينا الحالة المتردي

وعليه . علما وأن عدم إدراج هاذين الفرعين في إطار المشروع األول كان سببه عدم توفر اإلعتمادات

فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على إضافة تطهير نهجين بحي الفاللسة ضمن 

  .متر خطي 100في طول  2019برنامج سنة  مشروع تطهير وادي الخطف

      .وبعد التداول والنقاش صادق المجلس البلدي باإلجماع على اإلضافة

جملة موارد العنوان األول  مبينا أنإثر ذلك استعرض السيد الكاتب العام الوضع المالي بالبلدية 

بينما بلغت هذه  % 70د بنسبة تحقيق تناهز الــ  4.696.479 بلغت 2022سبتمبر  30المحققة إلى غاية 

دينارا  حيث نالحظ استرجاع النسق العادي  3.935.648الـ  2021الموارد في نفس الفترة من سنة 

  .للمداخيل في هذا النصف األول من السنة 

دينارا  1.394.604هذا الصنف  بلغت جملة مداخيل:  بالنسبة لمداخيل الصنف األول المداخيل الجبائية**

دينارا وقد شهد المعلوم على   1.261.641الــ 2021وقد بلغت لنفس الفترة من  % 90بنسبة تحقيق  

  .العقارات تحسن في االستخالص و المعلوم على النزل و المعلوم على المؤسسات 
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 1.314.646ل هذا الصنف بلغت مداخي: لصنف الثاني المداخيل الجبائية األخرىابالنسبة لمداخيل **

دينارا حيث تم  970.475مبلغ  2021بينما سجلت سنة  % 96دينارا حيث سجلت نسبة تحقيق تقدر بـ 

  . % 100خالص معاليم األسواق بما يعادل 

بالنسبة لمداخيل الصنف الثالث الرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و الموجبات اإلدارية و **

  % 61دينارا بنسبة إستخالص تقدر بـ  315.6415بلغت هذه الموارد : ء خدماتاالتاوات مقابل اسدا

دينارا من المعلوم اإلضافي على سعر  125.949دينارا  حيث تم تحويل  171.513الـ 2021وبلغت سنة 

  .التيار الكهربائي

استلزام مرافقها  بالنسبة لمداخيل الصنف الرابع مداخيل اشغال و استعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها و**

الــ   2021بينما حققنا سنة   % 95دينارا نسبة التحقيق  10.570بلغت هذه المداخيل  : و أمالكها المختلفة

  .دينارا 2.320

ترتكز : بالنسبة لمداخيل الصنف الخامس مداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها ومداخيل مختلفة**

 69دينارا نسبة تحقيق المعاليم   422.476على المآوي وقد بلغت   أساسا على مداخيل األكرية و المعلوم

دينارا وذلك راجع باألساس الى تحسن استخالص مداخيل  284.799لنفس الفترة  2021وبلغت في  %

  .الكراءات 

 تم تحويل القسط األول من مناب البلدية من: بالنسبة لمداخيل الصنف السادس المداخيل المالية اإلعتيادية**

  .دينارا  1.238.542الدعم السنوي للتسيير بقيمة 

 1.450.893هذا و قد تم خالل شهر أكتوبر تحويل القسط الثاني من الدعم السنوي للتسيير وقدره 

دينارا و تصبح جملة الموارد للعنوان األول  2.689.435: 2022دينار ليصبح جملة الدعم لسنة 

 . % 92دينارا بنسبة تحقيق  6.147.372

 الذين أبدوا رغبتهم بالتدخل مسبقا وطلب منهمأحال السيد رئيس البلدية الكلمة للحاضرين  ثم

  :االختصار وتفادي طرح المشاكل الخاصة وهم السادة

 عرفات المجيد: 

 .شكر المجلس البلدي الحالي على مجهوداته المبذولة في كافة المجاالت وعبر عن دعمه له -

 .الماء والكهرباء لمحله الكائن بمنطقة خضراءطلب الترخيص له في ادخال  -

 جمال النجار: 

 .عقار باسم فاضل النجارطلب تسوية وضعية  -
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بيحة يوم األحد والذي من شأنه أن منذ صببطحاء السوق تطرق لمشكلة انتصاب السوق األسبوعية  -

ويزعجهم هذا إضافة إلى االنتصاب اليومي لعربات بيع الخضر والغالل  يعطل مصالح المتساكنين

 .وما تخلفه من أوساخ في نفس المكان

 جليلة بن يوسف ويوسف بن حمودة: 

ا مجزء من أرضه منعهم من استغاللجراء دمحم الزنايدي اشتكيا من الظلم الذي لحقهما من جارهما  -

 .بدعوى أنه طريق عامالكائنة بحي الجنان 

 الطيب الظاهري:  

 .لب ادخال الماء والكهرباء لعقارهط -

 كمال الهواري: 

 .تسوية الخالف مع جارهطلب ادخال الماء والكهرباء لعقاره بعد أن قام ب -

 كمال النجيلي: 

 .تطرق لمشكلة تعبيد تفرع من نهج بلحسن جراد الغير مدرج ببرنامج االستثمار البلدي التشاركي -

اشتكى من التلوث الذي يشهده وادي الشيوة من جراء ربط بعض المواطنين بصفة عشوائية في قناة  -

 .التطهير القديمة الممتدة من المستشفى المحلي بقليبية إلى غاية وادي الشيوة

 .طلب تهيئة جسر على مستوى نهج بلحسن جراد -

 بسمة بوعفيف: 

 .ادخال الكهرباء لعقارهاطلب   -

  الزواريعبد القادر: 

 .شكر المجلس البلدي الحالي على االنجازات التي قام بها في فترة وجيزة -

تعرض للمنطقة الكائنة بالمنصورة والتي تعود بالملكية له ولعديد المواطنين والمصنفة ترفيهية حسب  -

 .يهاليتمكن المواطن من استغاللها والبناء ف إلى سكنية مثال التهيئة العمرانية وطلب تغيير صبغتها

  .وطلب عقد لجنة االستقصاء التي ستنظر في هذا الموضوع

 كمال الخوجة: 

 .على سعة صدرهمتوجه بالشكر للمجلس البلدي وألعوان اإلدارة الفنية على مجهوداتهم المبذولة و -

اقترح عقد جلسة تنظيمية قبل الموسم الصيفي للتحضير له كما يجب من كل النواحي خاصة وأن  -

 .مدينة قليبية تشهد حركية متميزة في تلك الفترة واقبال مكثف من الزوار

 .طلب العناية بشبكة التنوير العمومي ومزيد تركيز االنارة بالشوارع والطرقات -

 لطفي الجالصي: 

 .المجلس البلدي على ما قام به من انجازات استهل مداخلته بشكر -
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والمسؤولية وكان األجدر به قبل المطالبة بأي حقوق من الحظ أن المواطن التونسي يفتقد للوعي  -

واقترح مطالبته بوصل الخالص الجبائي قبل تمكينه من أي  .البلدية القيام بواجباته الجبائية تجاهها

 .وثيقة من البلدية

 بمادة الحرش في تهيئتهوبمبلغ محترم تعرض لمشكلة الطريق بتقسيم الفاتح والذي ساهم شخصيا  -

 عيده إلى حالته األولىيقوم ببعض األشغال به وي بمقاول الغاز الطبيعيوإذا  وهذا واجبه كمواطن 

 .وطالب بادراجه ضمن برنامج التعبيد.السيئة

وما تسببه من فوضى ف المواطنين على األرصفة طالب بالتصدي لظاهرة زراعة الزياتين من طر -

 .لهذه األشجارزبيرة البعملية القيام  ودعا إلى.عندما تترامى أغصانها بالطريق العام

 أحالم العجيلي:  

باسم  بحي الزيتونة كائن بالمنطقة الفالحيةالعقار لطلبت الترخيص لها الدخال الماء والكهرباء ل

  .تم اسناد تراخيص للبنايات المجاورة في نفس المنطقةحيث أنه زوجها اسكندر بوعفيف 

 لطفي عطية: 

 .تساءل لماذا توقف نقل الفضالت لمصب الرحمة -

استعمال وسائل نقل  البلدية بالنسبة لصفقة رفع الفواضل المنزلية والشبيهة تساءل أيضا لماذا تشترط -

 .ذات وزن ثقيل

 .تساءل عن مآل مشروع فضاء المواطن -

 لطفي السوري: 

نظرا للمضار  )وادي الموت كما سماه( هدد باالنتحار إذا تواصل القاء الفضالت بمصب وادي اإلمام -

 .لحقت كافة السكان المجاورين لهالتي 

 .طلب ادخال التنوير العمومي بطريق آزمور -

 .تعرض لمشكلة التطهير بطريق آزمور -

إلى عمليات شق الطريق التي تتم من طرف اإلدارات المحلية األخرى والتي ال يتم إرجاعه  أشار -

 .إلى حالته األولى

 .دعا إلى مراقبة مصب وادي اإلمام والحد من ظاهرة الشاحنات المجهولة التي تلقي بالفضالت به -

 علي الصكلي: 

 .اشتكى من المضار التي لحقته من محل البيتزا المالصق لعقاره -

 نهلة الساسي: 

 .طلبت ادخال الماء والكهرباء لمحلها بنهج تاهرت -
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 مكرم شمام: 

 .أعلم عن التقسيم الُمنجز عشوائيا من طرف المواطنين بالمنطقة الفالحية جهة قليبية البيضاء -

 .الطرقاتاصالح و تهيئة منطقة قليبية البيضاء بالتنوير العمومي طلب -

 .بنفس المنطقة طلب القضاء على الكالب السائبة -

عقاراتهم  ءالحظ أن المواطنين الذين اشتروا أراضي بقليبية البيضاء كان من المفروض عليهم بنا -

ا بالبناء كما لم يقوموا خالل سنتين حسب كراس شروط تلك المنطقة ولكن الواقع أنهم لم يقومو

  . بخالص األداء المثقل على تلك األراضي

 يسرا الشارني: 

اشتكت من ظاهرة الكالب السائبة بشارع االمم المتحدة التي أصبحت تشكل خطرا على الجميع  -

  .طفالوخاصة األ

 

 :السيد رئيس البلدية إجابة -

حاول المجلس البلدي الحالي جاهدا  للبناءات المقامة بدون رخصة بالنسبة لمطالب الماء والكهرباء -

بالرغم من صدور مناشير دراسة جميع المطالب المقدمة وإسناد التراخيص في حدود اإلمكان 

تمنع ذلك فبالنسبة للبناءات التي احترمت مسافات التراجع مع من الوالية وورود عدة مكاتيب 

تم تمكين أصحابها من التراخيص الالزمة كذلك الشأن بالنسبة  األجوار والطرقات وارتفاقات الوادي

ولكن الذي نالحظه اآلن . للعائالت المعوزة والتي تفتقر ألدنى المرافق العمومية فقد تمت مساعدتها

والساحلية والتي معظمها هو اجتياح العمارات المقامة بدون رخصة بالمناطق السكنية والفالحية 

وقد قام أصحابها بالتحيل على المشترين وإيهامهم أنها مزودة  الفنية لسالمةيفتقر ألدنى مقومات ا

بالماء والكهرباء وبعد اتمام العملية التعاقدية يكتشف المالك الجديد عدم ربط هذه الشقق بالمرافق 

العمومية فيتصل بالبلدية للمطالبة بها لذلك نالحظ تضاعف عدد المطالب الواردة على اإلدارة وهذا 

إليهام الرأي العام  احتجاجية وقفاتا جعل بعض المواطنين بإيعاز من أصحاب العمارات يقومون بم

وليكن في علم الجميع أنه لن يتم . يتخاذل عن القيام بمهامه -رئيسا وأعضاء-أن المجلس البلدي 

 .تسوية وضعية هذه العمارات من طرف المجلس الحالي لألسباب المذكورة سابقا

للسوق األسبوعية فمن المعلوم أنه تمت برمجة نقلته من مكانه الحالي إلى خارج مناطق  النسبةأما ب -

 .يتعرض له سكان تلك المنطقة العمران حتى نبتعد عن كل مشكل

  . في ما يخص االنتصاب الفوضوي فستسعى البلدية بما لديها من إمكانيات إلى الحد من هذه الظاهرة -

فسيتم االنتقال على عين المكان لمعاينة الوضع  بنهج الجنان العام يقلطرترك أمتار لبالنسبة لمشكلة  -

 .واتخاذ القرار المناسب
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بالنسبة لتعبيد تفرع من نهج بلحسن جراد فان ذلك ال يمكن انجازه دون ادراجه ضمن برنامج  -

 التشاركي وعلى متساكني الحي التواجد خالل جلسات هذا البرنامج والمطالبة االستثمار البلدي

 .بالتعبيد

 ر صبغة األرض الكائنة بالمنصورة أجاب المواطن أنبالنسبة لمراجعة مثال التهيئة العمرانية وتغيي -

ال  وهذه العمليةوقد تم ابرام اتفاقية مع مكتب دراسات للقيام بذلك عملية المراجعة تتطلب الوقت 

  .تزال في المرحلة األولى وسيتم إعالم المواطن في االبان بكل جديد في هذا الشأن

بالنسبة لتعبيد الطرقات فإن العملية تتم ضمن برنامج االستثمار البلدي التشاركي والذي يخول  -

أن  ، ونحن مضطرون التباع هذا المنهج بالرغم من إيمانناللمواطن اختيار األنهج التي سيتم تعبيدها

حسب الكثافة السكانية ببعض األنهج  البلدي عملية التعبيد كان من األجدر أن يحددها المجلس

 .والحركية به

بين أن تقاعس بعض اإلدارات المحلية عن ارجاع الطريق إلى حالته األولى بعد القيام باألشغال به  -

 . ألوقاتيجعل البلدية في مواجهة غضب المواطن ويضطرها إلى اإلصالح في أغلب ا

بالنسبة لمختلف طلبات الربط بالشبكات العمومية فال يمكن اإلجابة عليها دون االطالع على الملف  -

 .وحيثياته

البلدي الحالي إلى غلقه وإيجاد البديل بانجاز  بالنسبة لمشكلة مصب وادي اإلمام فقد سعى المجلس -

مشروع مركز تحويل النفايات بقليبية والذي كنا نأمل أن يحل كافة المشاكل التي يشكوا منها المواطن 

ولكن ما راعنا إال أن بعض المواطنين الذين لهم أغراض شخصية قد تصدوا لهذا المشروع وعطلوا 

 .انجازه

 .بإعداد مواصفات فنية نموذجية لهال المنزلية والشبيهة فقد قامت البلدية بالنسبة لصفقة رفع الفواض -

بالنسبة للشكوى ضد محل البيتزا سيتم معاينته من طرف الشرطة البيئية واتخاذ االجراءات الالزمة  -

 .إن ُوجدت المخالفة

 .األمنية بذلك في ما يخص التقاسيم بالمناطق الفالحية فسيتم التصدي لهاته الظاهرة وإعالم الجهات -

ذلك في حدود أما في ما يخص تهيئة منطقة قليبية البيضاء من حيث اإلنارة وإصالح الطرقات فسيتم  -

 .اإلمكانيات

 .وبالنسبة للكالب السائبة فإن البلدية تقوم بحمالت للقضاء عليها -

تأثير جائحة فقد تعطل هذا التوجه بسبب بالنسبة لبرمجة مشروع التنوير العمومي بطريق آزمور  -

 .كورونا على الوضع المالي للبلدية لمدة سنتين

  .ماليا بالنسبة للتطهير فإنه من اختصاص الديوان الوطني للتطهير والبلدية ال تتدخل في ذلك -

 

 تدخل السيدة عائدة صمود عضو بالمجلس البلدي:  
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باإلشتراك مع لجنة الفنون طلبت من لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة 

التالميذ الذين في  الحصول على قائمة، االبتدائية والثقافة والتربية والتعليم وبعد التنسيق مع مديري المدارس

  .واإلحاطة بهم واقناعهم بالعدول عن ذلك بدون سبب يُذكر انقطعوا عن الدراسة في سن مبكر

 

 رئيس لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند  دمحم بوعفيفالسيد  إجابة
 :وحاملي اإلعاقة

 
بين أن اللجنة المخصصة للنظر في مطالب الماء والكهرباء بالنسبة للبنايات المقامة بدون رخصة  -

واإلجابة على تساؤالت كافة المطالب المقدمة  كلوالتي هو عضو فيها تسعى جاهدة لدراسة 

 .اخيص لمستحقيها في حدود التشريع الجاري به العملالمواطنين وإسناد التر

 .أشار إلى أن أعوان مصلحة البيئة يقومون بعملية الزبيرة بصفة منتظمة -

 .بين أن البلدية ليست لها سلطة عليهم الدراسةحول اإلحاطة بالتالميذ المنقطعين عن  -

 .إذا توفرت اإلعتمادات ساند مقترح تنوير طريق آزمور -

  

 

  .الواحدة بعد الزوالفعت الجلسة على الساعة و رُ 

  

 مساعد مقرر الجلسة                                   مقّرر الجلسة الكاتب العام    
  
 

   فاتن المسلماني                                       عـبـد الـعـزيـز غـريـبـي             

     

  رئـيـس الـبـلـديــة     

  جـمـال الـحـّجـام                 


