
 

  

 

 

  

 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالبلالمجلس 

 9102للدورة العادية الرابعة لسنة  محضر الجلسة التمهيدية

9102أكتوبر  92المنعقدة يوم السبت   

والمتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وبناء على االستدعاء الفردي الّمــوجه إلى كافة  9102مـاي 12المؤرخ في  9102لسنة  92بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 : ـدد واآلتي  نّصــه011تحت عـ 9102جانفي  02أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 من رئيس بلدية حمام الشط   

 إلـــــــــى

 ............................................... :(ة)الّسيـــد
بالقاعةة  الثالثةة بعةد الةلوا علةى السةاعة  9102 أكتةوبر 92 السةبتو ذلة  يةوا  9102لسةنة  رابعةةيتشرف رئيس بلديةة ممةاا الشةد بةدعوتحض لحضةور اجتمةاس الجلسةة التمليديةة للةدور  العاديةة ال

 .المتعدد  االختصاصات بالبلدية

ل كلمتةه مرمبةا علةى السةاعة الثالثةة بعةد الةلوا  جلسةة تمليديةة للةدور  العاديةة الرابعةة للمجلةس البلةدي برئاسةة الةدكتور فتحةي لدروبةة رئةيس البلديةة واسةتل 9102 أكتةوبر 92يوا السبت  التأمت  

بئةر منلةا مشةروس المنتةلل الحضةري  9191 – 9102مةو  المشةاريع الحبةرل الملمةع انجالالةا خةت  الفتةر  النيابيةة  وموصلة 9102ثض استعرض تقدا سير المشاريع المبرمجة لسنة  بالضيوف

المتعلةق بعةرض  10بعد ذل  اعلض الحضور انه طبقا لما جةاء بمنشةور السةيد وليةر الشةؤون المحليةة والبيئةة عةدد  ،تنمية الرصيد العقاري للبلديةلاتفادية مع الشركة العقارية للبتد التونسية والباي 

 : على جلسة تمليدية فالمعروض عليحض للنقاش ملخص للموارد والنفقات التقديرية للذل الميلانية المبينة بالجداو  التالية 9191مشروس ميلانية البلدية لسنة 
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  :إلىارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية وذل  يعود  أنلامالالت محافظة على معدالتلا العادية رغض  األو من موارد العنوان  % 29التي بلغت نسبة  األجورموضحا انه بالنسبة لحتلة 

في تحيين التنظيض الليحلي ليتماشى ومتطلبات المرملة  فسارسطير بالبلدية أالمظ وجود ضعف في نسبة الت 9102باشر المجلس البلدي ملامه خت  سنة  أنمنذ : طير أترفيع نسبة الت -1

التنظيض الليحلي يحتوي على رئيس بلدية وكاتب عاا  أصبحميث  المطلوبة طير للقياا بالملاا الموكولة بالحرفيةأالموجود  من مواصلة العمل ببلديتلض ولرفع نسبة الت اإلطاراتولتمحين 

 مصالح مختلفة  2فرعية و إدارات 0و  وإدارتين

 .التنويروالميحاني  و اإلعتميةتقنيين في  0انتداب ثتث سائقي شامنات ثقيلة وبرمجة انتداب  -2

  األعوانليادات المبرمجة بالنسبة لحافة  -3

 : وانحصرت في المواضيع التاليةض التدخل منل 22الحلمة للحاضرين ميث طلب  أعطىثض 

 الدين بالنسبة للنفقات  أصلد توضيح الصنف الثامن بالميلانية المخصص لمدخرات وموارد مختلفة بالنسبة للموارد والقسمين الخامس والعاشر المتعلق بفوائد الدين وتسدي -

دورات  وإجراءلف الذكر بالميلانية اودع تبويب االدتناءات الس إذاالتلمة لظروف العمل بالمصالح النشيطة وتحسيس العملة باستعما  اللباس الخاص بالشغل  األالمية إعطاءمليد  -

 .يتسنى للض القياا بملاملض بالحيفية التلمةلحي تحوينية للض 

 .يتمظ انه ليس النال  اجتلاد في الذا السياق أمامنافي الفصو  المعروضة  والمتأملللملف البيئي  9191نيتلا لسنة التلمة في ميلا األالميةالبلدية لض تعطي  أنيرل البعض  -

بنلج  أوساخالحاضرين بوجود ارض ململة بلا  إعتاللقضاء على النقاط السوداء كما ودع  مطمور قترح تركيل ماويات يالحاويات غير مدروسة و أماكن أنيرل البعض : التنظيف -

 .شاكربنلج اللادي  وأخرلطرابلس 

المتساكنين وبطريقة غير فنية  إعتابدون  1وخاصة الموجود  ببئر الباي على مستول الطريق الوطنية ردض  األشجارالبلدية دامت بقص  أنيرل بعض المتدخلين :  األشجارلبر  -

 الرياض بحي  أشجاروالمطالبة بالتوضيح كما طالب بعضلض بتشذيب ثتث 

والميال المستعملة في كل من مي الملعب، شارس  األمطارذكر بعض المتدخلين وجود نقص في صيانة البالوعات ومجاري ميال : والصرف الصحي  األمطارجلر مجاري ميال  -

 لسائبة الشباب، مدخل مي الرياض من جانب الطريق الوطنية والوصلة ونلج باش مامبة مع االعتناء بمحطة القطار ببئر الباي والقضاء على الحتب ا

 . 9102 أكتوبر 91 األمدملض بحملة نظافة كانت ناجحة بحل المقاييس وذل  يوا المنطقة ويشحرونلض على ديا ألبناء تحيةبعض المتدخلين من منطقة بئر الباي يقدمون  -

 .برج السدرية والطريق على مستول محطة بئر الباي وإمياءتشحى بعض المتدخلين من نقص في التنوير العمومي بنلج طرابلس وشارس الشباب : التنوير العمومي -

 .، نلج البصر ، شارس اممد التليلي ونلج المنجي بالي  األنسبحل من مي  السرعةطالب البعض بتركيل مخفضات : مخفضات السرعة -

ويطالبون بفض اشحا  التحول باالدامات أي المجمعات السحنية العمودية كما طالبوا بانجال ممر داخل الغابة يؤدي إلى بمنطقة بئر الباي  األرصفةذكر البعض وجود نقص في تبليد  -

 .الباي كما ادترموا إبراا اتفادية مع دار الثقافة إلثراء الحيا  الثقافية بالمدينة الشاطئ لمتساكني بئر

خاصة منلا التلود بالماء الصالح للشراب والحلرباء وطريقة رفع المبنية بدون ترخيص  األمياءالعالقة تخص  اإلشحالياتاجتماعات بالدائر  البلدية ببرج السدرية لتدارس  إجراءالبعض ادترح  -

 .والميال المستعملة األمطارننسى التنوير العمومي وتصريف ميال  أنالفضتت المنللية دون 
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تخص الشباب كما ادترمت منتدل للشباب يعنى بالتحوين  وأخرللا تعنى بالجمعيات ادترمت متدخلة من الحشافة القياا باجتماعات خصوصية كل على مد  منلا ما يخص مشاكل المنطقة ومن -

 .والحوار الخطابةتقنيات  وإرساء

 :اإلجابات
فلي تخص القروض المبرمة لدل صندوق القروض ومساعد  بالنسبة لفوائد الدين  أما، األو من الفوائض غير المستعملة من العنوان  متأتيةفيما يخص مدخرات وموارد مختلفة فلي مبالغ -

 .الجماعات المحلية وتسديد أصللا

 .الغابية التي ودع دصلا  األشجارلينة لتعويض  بأشجارسيقع تشجير شارس البيئة ببئر الباي 

التي  األالميةالجانب البيئي  إعطاءر دليل على فيما يخص الملف البيئي فان مشروس مماية الشريد الساملي بما في ذل  العناية بالشاطئ وتجليلل بحل المعدات الضرورية لنظافة المحان خي

 .يستحقلا من طرف البلدية 

 .والمعدات الضرورية لضمان ستمة العملة مع تخصيص اعتمادات للوداية الصحيةالشغل  ألياءصص كل سنة اعتمادات الدتناء خالعملة فان البلدية ت أكساءفيما يخص  أما



 

 .بإسناد تراخيص بعد عرض الموضوس على أنظارالا  أما فيما يخص تركيل مخفضات السرعة ودص األشجار الغابية فلنال  لجان جلوية تقوا

 

 :الخاتمة

والذا إن د  على شيء فانه يد  على مرص المواطن .وبذل  رفع السيّد رئيس البلدية الجلسة شاكرا الحضور على مسن تفاعللض وإبداء آراءالض وبسد مشاكللض الموجود  بالمنطقة

 .البلدية ولإلجابة على بعض األسئلةلفض مشاكله وإعطاء ادتراماته لمعاضد  مجلود 

 . ، ومـــــّرر المحضــر بتاريخــــهالخامسة مساءاوإثــــر ذلــ  تض رفـــــع الجلســـة علـــى الّساعـــة   
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