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 الثانية للدورة العادية  جلسة التمهيديةالمحضر 

 للمجلس البلدي

 0201فريل أ 11حد األ

***** 

ق ـــفوم األحد المواـــة التمهيدية الثانية يــــدت بقصر بلدية قرمدة الجلسانعق

على الساعة العاشرة صباحا و ذلك عن طريق الربط المباشر  0201أفريل  11 ـل

مراعاة للوضع الوبائي بالبالد برئاسة السيدة آمنة بوعزيز كريشان و بحضور 

 :التالي ذكرهماألعضاء 

 .رحمة العيادي -نهى القبايلي

ن و عددا محدودا م -كاتب عام البلدية –كما حضر الجلسة السيد البحري المثلوثي 

 المواطنين

ثانية على مجهودات إطارات  افتتحت رئيسة البلدية الجلسة مرحبة بالحاضرين

ر وفاة والده، بي إثالبلدية ثم تقدمت بالتعازي لمساعد رئيس البلدية السيد سامي الجر

كما تقدمت للجميع بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم مؤكدة على أن 

 .جوامع المنطقة البلدية ستكون في أبهى حلّتها 

و بيّنت أن المشاريع البلدية تنجز على نسق حثيث حيث سيتم فتح العروض المتعلقة 

يتضمن إعادة تهيئة شارع الذي  0201أفريل  02يوم  0202بمشروع التعبيد لسنة 

ظا، و من ملحوبوزيان كما أن الدراسات الفنية المتعلقة بشارع الطبلبي شهدت تقدما 

جهة ثانية فقد تم إعداد المسح الطوبوغرافي للعقار الذي سينجز عليه المركب 

 .الثقافي

 ..............................:قرمدة في

 

 الجمهورية التونسية

 والبيئة الّشؤون المحليةوزارة 

 بلديـة قرمـدة

 كتابة المجلس 

 ددـــــــــــــــــــــع



 2  للدورة العادية الثانيةالجلسة التمهيدية 
 

تقدم المواطنون التالي ذكرهم بمجموعة من و أحالت إثر ذلك الكلمة للمتدخلين حيث 

 : التساؤالت

  :السيد منير بن علي -1

مستوى الخدمات البلدية ممتاز ال سيما النظافة وصيانة الطرقات على الحظ أن 

 .مستوى منطقة بوزيان داعيا إلى مزيد العمل على تحسين هذه المرافق

 كان يشكو تراكم المياه لكن ربط هذا الشارع : شارع الشيخ محمود مقديش

 . إلى تهالك الطريق  طالبا إعادة تعبيدهبشبكات تطهير المياه أدى 

كما تساءل حول ما إذا كان مشروع التعبيد يشمل شارع بوزيان أو طريق 

و في هذا الصدد أجابت رئيسة البلدية أن التعبيد سوف يشمل طريق . بوزيان

 .بوزيان

 البلدية ممتازة السيما  المداخيل المتأتية من المعاليم الموظفة على  الموارد

ارات لكن الوضع العام من شأنه التأثير على قدرة المطالبين باألداء في العق

لخالص لذلك تقدم بمقترح في إطار التشجيع على عملية الخالص عبر الحط 

 .%02من مقدار الدين بنسبة 

 و في ضرورة العمل على إنشاء دار للخدمات و مستوصف وسيط بالمنطقة 

و هي بصدد  0212هذا اإلطار أكدت البلدية على استعداد لهذه المسألة منذ 

 .التواصل مع مصالح وزارة الصحة لكن لم تلق تفاعال بعد 

 :السيد حلمي الشعري -0

هل يخضع إعداد الميزانية لتصور عام و فلسفة تقوم على األهداف، كما تساءل 

 .التوازن بين الموارد و النفقاتتساءل عن مدى إستجابة الميزانية لمبدأ 

دعا إلى تهيئة الساحات الخضراء و إلى تبني مثال تهيئة عمراني مشترك كما 

مع بلدية صفاقس ثانيا على انفتاح البلدية على محيطها و تعاونها مع مختلف 

 . مكونات المجتمع المدني

المشهد و في األخير دعا إلى ضرورة مساندة العنصر النسائي الذي تصدر 

 .السياسي بعد الثورة
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أكدت أن مشروع الميزانية ينطلق إعداده رحبت رئيسة البلدية بهذه المقترحات و 

من قبل اللجان الفنية منذ شهر جوان معربة عن نيّة البلدية إنجاز مثال تهيئة 

 . مشترك مع بلدية صفاقس

 عبد الرؤوف بن جماعة  -3

المقامة في شارع ابن سينا خاصة في فصل دعا إلى ضرورة مراقبة أشغال البناء 

 . الصيف

في هذا اإلطار أجابت رئيسة البلدية نتشار األوساخ في شارع الطبلبي وكما الحظ ا

ز بلدية الشيحية يتعلق بتركيإلى وجود مشروع تعاون المركزي بين بلدية قرمدة و

 .حاويات

 : نورس بالحاج -4

أن منطقة بوزيان لم تحض بالتهيئة  تالحظدعت إلى التنقل على عين المكان و

 .ةالالزم

 :يسري السقا -0

 .0201ق أشغال التعبيد لسنة تساءل عن موعد انطال

 :عبودة السويسي -6

غياب الربط بشبكات ديدة وفي المناطق الخضراء بمنطقة قرمدة الجالحظ نقص 

 .البرتوكول الصحيالمياه كما دعا إلى زيارة األسواق األسبوعية و مراقبة  احترام 

 :سامي كريشان -7

 .دعا إلى تغيير شعار البلدية

 :أكرم قاسم -8

  .مدى استجابتها لمقتضيات رخصة البناءلألشغال و ةتساءل على الرقابة الالحق
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 :يسري السقا -12

 .0202تساءل حول سبب تأّخر المشاريع التشاركية لسنة 

 :جمال البرادعي -11

 .صيانة طريق شارع ابن سيناالماء وتطرق إلى صيانة عطب 

 و قبل رفع الجلسة نّوهت رئيسة البلدية إلى أن بقية التساؤالت سيقع عرضها على

 .ستتم اإلجابة عليها في المجلس البلدي خالل دورته العادية القادمةو اللجان 

 

 

    
 رئيس البلدية الكاتب العام


