الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
واليــة القصريــن
بلديـة فـوسانة

محضر جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثالثة
لسنة  9102المنعقدة بتاريخ  92جوان 9102
إنعقدت اليوم الخميس الموافق لـ  72جوان  7102على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الثقافي
بفوسانة جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة  7102برئاسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس
البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السيدات و السادة  :محمود شخاري – النوري لباوي – محمد
التيجاني شخاري  -قيس رحموني – عفاف رطيبي  -لطفي شخاري – العياشي عبيدي – محسن عمري –
هشام دشراوي – سهى جباري – عبد الدايم خميري – ربيعي بركاوي.
و مجموعة من المواطنين و ممثلين عن المجتمع المدني وبعض المستثمرين بالجهة.
إفتتح الجلسة السيد رئيس البلدية حيث رحب بجميع الحاضرين ثم تطرق الى عرض كشف حول
االستخالصات البلدية و ذلك حسب بيانات الجداول التالية:

كما قام السيد رئيس البلدية بعرض متابعة تنفيذ المشاريع البلدية و نسب تقدم إنجازها و ذلك حسب
الجداول التالية:

ثم أحال الكلمة الى تدخالت السادة أعضاء المجلس البلدي و المواطنين.
* السيد الربيعي بركاوي عضو المجلس البلدي :حيث أشار الى الحضور الضعيف للمواطنين و عدم
عرض مشاغلهم حتى يتم عرضها على الدورة العادية للمجلس البلدي لتتم معالجتها خاصة فيما يتعلق
بالنظافة و الماء الصالح للشراب كما أشار الى تقصير المجلس البلدي في هذا المجال و انشاءاهلل سيتم
تجاوز هذه المشاكل .كما أشار الى ضرورة مساهمة المواطن خاصة في أداء المعاليم الموظفة على
العقارات المبنية.
* السيد محسن عمري عضو المجلس البلدي :أشار كذلك الى قلة الحضور و عدم استغالل الفرصة للتعبير
عن المشاغل و االكتفاء بالحديث في المقاهي كما أكد على أن المواطن هو شريك فعلي في العمل البلدي.
* المواطن االمين خليفي :أشار الى عدم حضور كامل أعضاء المجلس البلدي و الى معاناة متساكني حي
السالم من رداءة الطريق و كثرة الكالب السائبة.
* المواطن بشير خليفي :أشار الى غلق طريقين رئيسيين و ذلك بانتشار باعة المحروقات و عدم اتخاذ
االجراءات القانونية من قبل البلدية و االضرار الحاصلة من جراء ذلك ،و أشار الى ضرورة تهيئة
الطريق المؤدية الى مقبرة سيدي عبد القادر في أقرب األوقات الممكنة و ضرورة تكملة مشروع التطهير
بحي السالم.
* المواطن خالد بركاوي :طلب من رئيس البلدية محاولة ايجاد حلول فنية لربط منزله الكائن بحي الفتح 7
بقنوات التطهير.
* المواطن محمد غزالني :أشار الى اشكالية الماء الصالح للشراب بحي البساتين.
* المواطنة سعاد مولهي  :قالت أنه البد من إعالم المواطنين بمثل هذه االجتماعات حتى يتسنى لهم
الحضور و كذلك أشارت الى نقص الماء الصالح للشراب بحي البساتين.
* المواطن محمد الهادي عسيلي :أشار الى سوء و رداءة الطريق ببيرانو دوار العرايبية و عدم وجود
مستوصف و مدرسة ابتدائية.
* المواطن رشاد نصراوي :اقترح احداث  groupe facebookلحل مشكلة االعالم عن نشاطات البلدية
و اشار الى تفعيل الكباالت بالنسبة لوضعية تعطيل المرور خاصة بالشوارع الرئيسية و اماكن الوقوف
و التوقف و اقتراح مدخل ثاني للمدينة لتخفيف الضغط.
* المواطن منجي الظاهري :قال أن عدم تفعيل عملية االعالم نتيجة ألسباب عدة منها عدم تحمل مسؤولية
بعض أعضاء المجلس البلدي و اقتراح وضع رزنامة سنوية بخصوص الجلسات العمومية و اقتراح وجود
حلول إلحداث دوائر ببعض المناطق ،و طالب بتطبيق القانون بالنسبة لوقوف السيارات باألماكن
الممنوعة ،و معالجة بعض األماكن التي تشكو من عدم النظافة و وجود الحشرات و األتربة و اشار الى
ضرورة تطبيق القانون بالنسبة لديون البلدية و خاصة على االغنياء منهم.
* العون فؤاد دريهمي :أشار الى سوء الحالة االجتماعية لسكان وادي الرشح.

* المواطن الجمعي روافي :قال انه ال يتمتع بالماء الصالح للشراب و التنوير المنزلي و غالء معاليم
الشركة التونسية لتوزيع المياه.
* المواطن بالل مسعودي :اشار الى موضوع الماء الصالح للشراب بحي البساتين و غالء معاليم الشركة
التونسية لتوزيع المياه.
* المواطن محمد الصالح ميدوني :اقترح إحداث دائرة بالطريق المارة بجانب الحداد صالح النجالوي،
و أشار الى ظاهرة البناء الفوضوي و نقص المسالك الفالحية بمعتمدية فوسانة و ظاهرة االنتصاب
باالرصفة دون مقابل.
* السيد الربيعي بركاوي عضو المجلس البلدي :أشار الى ظاهرة االنتصاب الفوضوي لبيع المحروقات
الخطر المحدق خاصة خالل فصل الصيف و المطالبة بتنظيم حمالت في هذا الخصوص  ،و طالب
بمقاومة الضجيج و التصدي لهذه الظاهرة كما طالب بإحداث مركز شرطة.
* المواطنة أحالم خليفي :طالبت بإحداث معبر للمرور الى ضيعتها الكائنة بعد وادي سارق البقر.
و في األخير وعد السيد رئيس البلدية المتدخلين بعرض مشاغلهم على المجلس البلدي في دورته العادية
و العمل على معالجة كل هذه االشكاليات حسب اإلمكانيات المتاحة.

و رفعت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار.

فوسانة في:

