
  

 

 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل 

 2019للدورة العادية الثالثة لسنة  محضر الجلسة التمهيدية

  2019جويلية  07 األحدالمنعقدة يوم 

والمتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وبناء على االستدعاء الفردي الّمــوجه إلى كافة  2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29اسي عدد بمقتضيات القانون األس عمال

 ـدد واآلتي  نّصــه: 400تحت عـ 2019جانفي  18أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 من رئيس بلدية حمام الشط   

 إلـــــــــى

 ............................................... :)ة(الّسيـــد

على السااعة العارارة صاباحا  2019جويلية  07و ذلك يوم األحد  2019رئيس بلدية حمام الشط بدعوتكم لحضور اجتماع الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة يتشرف 

 بالقاعة المتعددة االختصاصات بالبلدية.

 
المجلاس  وأعضااءعلاى السااعة العارارة صاباحا وحضارعا جما  نفيار مان الماوا نين  2019جويليةة  07لسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلاس البلادي ياوم األحاد الج التأمت

باروا مان خاالض حضاورعم علاى التفااني فاي خدماة عاذ  البلدية، استهل خاللها السيد رئيس البلدية كلمته بالترحاب والشكر للموا نين اللذين رنام حارارة السقاس ع وإ اراتالبلدي 

صانة. كماا باين مان خاالض محاولاة خالساب والشاتم والش أراكاضتكون مباررة ليكون التفاعل ايجابيا وبعيادا عان كال  أنالتواصل بين الموا ن وعياكل البلدية يجب  أن أكدالمدينة، ثم 

لتغيير واضحة حيث الحظت جمي  المؤسسات العمومية و الخاصة ومكونات المجتم  المدني وجود مجهود جياد لالرتقااء تقييم سنة عمل منذ انتخاب المجلس البلدي ان الرنبة في ا

ة وجلاب  ااب  جماالي للمديناة يساتساب فيهاا العاي  وذلاك باالتصااض باالوزارات المعنيا إلضفاءالمجهود الكبير النجاز المشاري  المستقبلية  إلى باإلضافةبالخدمات اليومية للموا ن 

والتاي مان بينهاا علاى سابيل الاذكر ال حصار المنتال  االيكولاوجي ببوار البااي والقنسارة بمادخل حماام الشاط الصانوبر التاي ساتحل عدياد    المشااري  التنمياةذالنجاز ع إضافيةموارد 

 .المشاكل المرورية بالمنسقة

وتمحورت في نقستين عامتين أولهما مشكلة التواصل حيث عبر انلب المتدخلين عن وجاود مشاكل وانحصرت التدخالت  متساكنا  30حيث  لب التدخل ثم أعسى الكلمة للحضور 

شاتم مان خاالض رابكة التواصال تواصل بين الموا ن والمجتما  المادني مان جهاة وأعضااء المجلاس البلادي واإلدارة مان جهاة ثانياة الاذي بقاي مقتصارا علاى تباادض الاتهم والساب وال

 لومات صحيحة من مصدرعا كما عبروا عان عادم رضااعم بعمال اللجاان . أماا النقساة الثانياة فعبار مان خاللهاا بعا  المتسااكنين عان اساتغرابهم لعادماالجتماعي بدون اكتساب مع

، ولماا ال تكاوين ناادي موسايقىم والالحديث أو وجود مشروع ثقافي باتم معنى الكلمة على مدار السانة فاي برناامل المجلاس يعناى بالمسارت والكتااب والساينما وأنشاسة ثقافياة كالرسا

 مسرحي بالبلدية.

 فتمحورت في إركاليات العمل اليومي للبلدية من نظافة وتنوير وإصالت  رقات حيث انحصرت التدخالت في النقا  التالية : األخرىالنقا   أما

 نقص بكل من حي الكعبي، السريق الو نية،حي األنس، حي الملعب. وتشك اإلنارة - 
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Commune Hammam Chatt بـلـديــة حـمــام الـشـــط 



يحالة الحاويات تتسلب التنظيا  واقتارت الابع  انجااز  أنالنظافة بجمي  المنا ق وخاصة بحي الملعب، نلعة السلسان كما  رغاضأالنظافة: يرى البع  وجود نقص في  -  لهاا  َماووي

 منظومة رف  الفضالت باعتماد  ريقة منلض منلض . إعادة األخركما يرى البع  بالسريق العام. 

تعبيد نهال  إمكانيةلتعبيد السرقات بحي علي بالفالح وسدم الحفر بجمي  االنهل بالمنسقة البلدية كما يتساءض البع  عن  األرغاض: يتساءض البع  عن تقدم  وإصالحها تعبيد السرقات -

  ، وكذلك مشكل الصرف الصحي وقنوات تصري  ميا  األمسار بحي االنس. احمد زروق بحمام الشط

ببار  السادرية لتهيوتهاا  ''حنين عين’'داخلها م  اقترات  األعشابعنالك نقص في التدخل بالمساحات الخضراء من حيث الصيانة وتقلي   أنخضراء : يرى البع  العناية بالمنا ق ال -

 كمسلك صحي وسياحي.

، ومشاكلة االنتصااب مختلفاة بالمنسقاة البلدياة بأمااكنحموالتهاا  إفراغباالشر ة البيوية : يشكو عمل الشر ة البيوية من عادة نقاائص كوجاود العدياد مان الشااحنات خاصاة التاي تقاوم  -

 الفوضوي ووض  مواد بناء بالسريق العام .

يجاب التفاعال بسريقاة ومتادني  أسالوبمن  رف الماوا نين عبار رابكة التواصال االجتمااعي كاان  اإلركاض رت  أسلوب أنالبع   أكدالمجلس البلدي حيث  أعضاءثم اخذ الكلمة   

مكتاب الدراساات الاذي يقاوم  وقا  تكليا فقاد  األناسحي بومشاكل التصري  الصحي  األمساريخص مشاكل تصري  ميا   فيما أما ،ابية لكي تكون النتيجة تخدم مصلحة الجمي ايج

 الضارورية ي بالفاالح فقاد وقا  تحويال اعتمااداتفيما يخص تعبياد السرقاات بحاي علاوعناصر تفادي االركاليات المسروحة  إلضافة 2018بيد السرقات برنامل عبدراسة مشروع ت

  .الستكماض المشروع

 بمراسالة مصاالحوزارة التجهيال لكان البلدياة قامات  انظاروعي من  1السريق الو نية رقم  بإنارةفي تدخالت الموا نين فانه يتعلق في انلبه  إليهالمشار  مشكل اإلنارة العمومية أما  

 عذ  االعساب. تإلصالعذ  الوزارة عديد المرات 

واكباة أراغاض لجناة النظافاة م اضارينوعناا اقتارت رئايس البلدياة علاى الح امشمحت يكون األعضاء أن اللجان تعمل بنسق عادي وتقوم باجتماعاتها لكن الحضور دائماكما ذكر بع    

 على الساعة السابعة ليال. 2019جويلية  11والصحة والعناية بالبيوة وذلك يوم الخميس 

 :تمةالخا

ريء فانه يدض على حرص  وبذلك رف  السيّد رئيس البلدية الجلسة راكرا الحضور على حسن تفاعلهم وإبداء آراءعم وبسط مشاكلهم الموجودة بالمنسقة.وعذا إن دض على

 الموا ن لف  مشاكله وإعساء اقتراحاته لمعاضدة مجهود البلدية ولإلجابة على بع  األسولة.

  .وحـــــّرر المحضــر بتاريخــــه  بعد اللواض، والنص  الثالثةعلـــى الّساعـــة رفـــــ  الجلســـة ذلــك تم وإثــــر   

                        

                                                                        

                                                      


