الجمهوريـــة التونسيـــــة
وزارة الداخليــــة
بلديـة صيـادة
*******

محضر جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الولى
للمجلس البلدي بتاريخ  29جانفي 2015
تبعـا لمقتضيـات الفصل  32من القانوني الساسي للبلديات ،إنعقـدت يوم الخميس  29جانفي 2015
على الساعة الخامسة مساءا بمق ـر بلدية صيادة الجلسـة التمهيديـــة لل ـدورة العاديــة الولـى لمجلس بلدية صيادة.
و بنــاءا عل8ى الستدعــ8اءات الموجـه8ة إل8ى السـ8ادة أعض8اء المجلــ8س البلــ8دي عــ8دد  174بتاريـ8خ
 27جانفي  2015و المتض ـمنة النصـ التالي:
" يتشــــــرـف رئيس النيـابة الخصوصيـة لبلدية صيادة باستدعائكم لحضور:
جلســـــــة الـــــ ـدورة التمهيديـــــة للـــــ ـدورة العاديـــــة الولـى لسنــ8ة  2015للمجلــ8س البلـــ8دي المقــــ8رـر
عقـــــــــــــدها يــوم الخميس الموافــق لــ  29جانفي  2015على الساعة الخامسة مساء بمقرـ البلدية" .
و قد حضر الجلسة الســادة:
 لطفي فرحان  :رئيس النيابة الخصوصيةسعفي  :نائب رئيس النـيابة الخصوصيـة
 مراد ال ّ هيفاء يونس  :مساعد أوـ ل لرئيس النيابة الخصوصية وسيم جقيريم  :عضو بالنـيابة الخصوصية و رئيس لجنة الشغال و التهيئة العمرانيـةعن الدارة البلدية حضر السيد وسام القابسي الكاتب العام لبلدية صيادة.
كما حضرت الجلسة السيـدة صالحة الغزال ممثـل عن القباضة الماليـة بصيادة.
و قد حضر الجلسة أيضا مجموعة من المواطنين الـذين يمثـلون المجتمع المدني.
افتتــ88ح الجلســ88ة السيـــ88د رئيــ88س النـيابــ88ة الخصوصيـــ88ة مرحـبـــ88ا بكافــــ88ة الحاض88رين و ش88اكرا له88م
دعمهـ88م و مساندتهـ88م للعمـ88ل البلــ88دي بصيـ88ادة ،كمـ88ا بيــ88ن ـ
أن ه88ذه الجلسـ88ة تنعقــ88د دون حضـ88ور السيــ88دة
معتم88دة ص88يادة لمط88ة ب88وحجر و الـ 8تي إعت88ذرت ع88ن الحض88ور ،معبــ88را ع88ن أمل88ه ف88ي أن تنعقــ88د جلسـ88ات
المجل88س البلــ88دي مستقبــ88ل بحض88ور كافـــ88ة الطـ88ارات المحليـــ88ة م88ن معتمـ88دة و ق88ابض الماليـــ88ة و رئي88س
مركز المن الوطني بصيادة بهدف التـعاون مع المجلس البلدي ليجاد حلول مناسبة لمشاغل المواطنين.
إث88ر ذل8ك إس88تعرض الس8يـد رئي88س النـياب8ة الخصوص8يـة أه 8ـم مس88تج ـدات العمـ88ل البل8دي ،حي8ث بيــ8ن ـ
أن البلدي8ة
ق8امت بمراس8لة مص8الح إقلي8م الم8ن ال8وطني بهـ8دف السـ8راع بإحـ8داث مركـ8ز لل ـشرطـ8ة البلديـ8ة بصيـ8ادة،
حيث تعهـدت البلدية بتوفير مق ـر لعوان ال ـشرطة البلدية فوق السـوق البلدي بصيادة.

كم88ا ذك88ر أنـ8ه ف88ي إط88ار ت88دعيم مجه88ودات البلدي88ة ف88ي مج88ال النـظاف88ة و العناي88ة بالبيئ88ة ،ت  8ـم تس88لـم  61حاويـ88ة
فض8لت بلس8تيكيـة به8دف تركيزه8ا بالمنطق8ة البلدي8ة خلل ال ـشهـ8ر الق8ادم ،كم8ا بيــ8ن ـ
أن البلديـ8ة ف8ي إنتظ8ار
تسلـم  89حاويـ8ة حديديـ8ة و شاحنـ8ة ض8اغطة ص8غيرة الحجـ8م ذات حمولـ8ة  3,5ط8ن خـ8لل السـداس8ي الوـ ل
من سنة .2015
ـ
ـ
ـ
و في ختام ـ
ـ
تدخله أشار إلى أن بلدية صيادة ستتولى تسلم شاحنة خفيفة خلل النصف ال ـول من شهر فيفري
بهدف تعزيز العمل الميداني بالبلدية.
ـ
كم88ا بيــ88ن ـ
أن مشـ88روع تنظيـ88ف و جــ88رف مينــ88اء ال ـ
ص88يد البحــ88ري بصيـ88ادة سيتأخـ88ر إل88ى تاريـ88خ لحـ88ق
بإعتبار قيام عدد من المواطنين بإحتجاز هذه اللة و منعها من اللتحاق بميناء صيادة.
إثر ذلك فتح باب التد ـخلت للمواطنين و الـتي كانت كما يلي:
 - /1في تد ـخل لممثـل جمعيـة ابن رشد ،إستفسر عن عمليـة تأهيل سوق الجملة ل سما .
 كما لفت النـظر لوضعيـة بعض الطـرقات الـتي تتطلـب تعهـدا و صيانة أكيدة. طالب بمزيد تعهـد و صيانة شبكة التـنوير العمومي. /2تد ـخـل المواطـن شكـري عيسى  :إقتـرح تركيـز عمليــات النـظافـة بكلـ من شـارع الحبيب بورقيبـة
و ش88ارع البيئ88ة بإعتباره88ا واجه88ة المدين88ة ،كم88ا ط88الب بإتـخ88اذ إج88راءات ص88ارمة ض  8ـد مس88تغلـي الرـص88يف
لتعاطي نشاط مهني.
ـ
 /3تد ـخل المواطن سالم عبد الرزاق  :طالب بتعبيد نهج موسى ابن نصيـر.
 /4ـ
تدخل السيـد الطـاهر مرزوق  :طالب بالتد ـخل مع مص8الح دي8وان التـطهي8ر قص8د ف8ضـ إش8كال الرـب8ط
بشبكة التـطهير لبعض المنازل.
 /5ـ
تدخل السيـد رمزي عيسى  :طالـب بتعشيـب الملعـب البلـدي ف8ي أقـ8رب الجــ8ال ،كم8ا لف8ت النـظ8ر
إلى الحا ـجة الملحـة لتعهـد و صيانة شبكة تنوير الملعب.
 - /6تد ـخل المواطن مح ـمد الغرـ اس  :إستفسـر عـن حقيقـة ما يـروـ ج حـول إختـلس أمـوال من البلديـة،
و من ضياع لدفتر وصولت و عمليـة تدليس هي مح ـل تتبـع عدلي.
 كما طالب بتقليم أشجار ـالزيتون بنهـج أبو القاسم ال ـشابي الموجـ8ودة أمـ8ام من8زل المنص8ف العجيـ8لي
و ذلك بمناسبة قيام البلدية بتقليم الشجار الموجودة بالمنطقة البلدية.
 كمـا لفــت النـظـر إلـى إستغرابـه مـ8ن تحـ8وـ ل إستغــ8لل كشــ8ك لبيــ8ع الكلــ8ة الخفيفـ8ة إلـ8ى مقهـ8ىمن الصـنف ال ـول على مستوى شارع البيئة.
 و في ختام تد ـخله طالب بتركيز وحدة ضوئيـة أمام منزله. - /7تد ـخل السيـد عبد الفتـاح مصطفى  :طالب بتنوير نهج طارق ابن زياد ) أمام منزل المنجي عيسى (.
 تساءل عن عدم قيام المقاول سالم خليف8ة بإص8لح بع8ض الحف8ر الموج8ودة بالنه8ج الـ8تي ق8ام بتعبي8دهافي السـنة الفارطة ،كما إقترح إحداث مكتب بريد بمنطقة القرـ اعيـة.
 - / 8و في ت8د ـخل الس8يـد أس8امة السوـ يس8ي إستفس8ر ع8ن سبـ8ب قيــ8ام شركــ8ة الــ8زرـ اد العقـاريـ8ة بتركيــ8ز
أعمــدة كهربائيـــة ضخمة في المــ ـدة الخيـ8رة ب8الرـ غم م8ن تأكيــ8د ممثـــ8ل ال ـشركــ8ة بعــ8دم قيامــ8ه بتركيــ8ز
أي وحدة صناعيـة.
 المطالبـة بإحـداث فـرع محلـي لل ـشركـة التـونسيــة للكهربـاء و الغـاز و ال ـشركـة الوطنيــ88ة لستغـ88للو توزيع المياه.
 كم88ا ط88الب بمراسلــ88ة الدارة الجهويـ88ة لل 8ـديوان ال88وطني للتـطهيـ88ر للستفسـ88ار ع88ن مــ88آل مشــ88روعربط ح ـي الرـملة بشبكة التـطهير.
ـ
التدخلت رفعت الجلسة على السـاعة السـابعة و النـصف مساءا.
و بالنتهاء من كافـة

رئيس النّيابة الخصوصيّة
لطفـــي فرحـــان
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