محضر جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الرابعة
لسنة 8102
إنعقدت اليوم السبت الموافق لـ  72أكتوبر  7102على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الثقافي
بفوسانة جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة  7102برئاسة السيد محمد الطاهر عوني
رئيس البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة  :النوري لباوي  -قيس رحموني  -نوال ونيسي
– محمد التيجاني شخاري  -محسن عمري –ربيعي بركاوي  -عفاف رطيبي – العياشي عبيدي – سهى
جباري .
و مجموعة من المواطنين و المجتمع المدني و بعض ممثلي الجمعيات و المنظمات و األحزاب
السياسية.
إفتتح الجلسة السيد رئيس البلدية حيث رحب بالحضور مشيرا الى غياب معظم أعضاء المجلس عن
الجلسة و اشار الى الصعوبات التي تعاني منها البلدية خاصة بعد التوسع البلدي و مدى تأثيره على
العمل المنوط بعهدة البلدية نظرا لضعف اإلمكانيات من حيث اآلليات اللوجستية و عدد العملة .
كما أعطى لمحة عن ميزانية البلدية و نسبة التأجير المرتفعة و الديون المتخلدة بذمة البلدية لفائدة
الخواص و المؤسسات العمومية و رغم ذلك فان البلدية ساعية الى تنفيذ جميع المشاريع االستثمارية
البلدية لسنتي  7102و  7102و من أهمها مشروع محطة التطهير و اشار أن البلدية ساعية الى شراء
شاحنة قالبة لتعزيز اسطول التنظيف و تم تأجيل السيارة اإلدارية الخاصة برئيس البلدية .
أما فيما يخص إعادة انتخاب المساعدين قال السيد رئيس البلدية أنه على استعداد لتنفيذ جميع قرارات
المحكمة اإلدارية و أنه يسعى بكل جهوده الى النهوض بالعمل البلدي من أجل تحقيق المصلحة العامة
و هو حريص على حضور جميع الجلسات الجهوية والملتقيات الوطنية وإن االيادي ممدودة للتعاون
و حق المواطن في التعبير عن مشاغله و اهتماماته و رفع هذه المشاغل ثم فتح باب النقاش و أعطى
الكلمة للمواطنين.
 عيسى خضري :أشار الى نقص المعلومة لفائدة المواطن و اقتراح تقديم هذه المعلومات ضمنمطويات و أشار الى عدم قانونية اسناد لجنة المالية بناءا على تطبيق النظام الداخلي احتراما
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للقانون و اشار الى إشكاليات التمويل و حق اإلقتراض و دعوى الى رؤوس أموال فوسانة لتنظيم
شراكة مع البلدية و مساهمة المالكين األجوار .
رد السيد رئيس البلدية :سنعمل على دراسة المقترحات المذكورة بتدخلكم.
عبدالعزيز منصوري  :قال أنه على استعداد للعمل صحبة المجلس البلدي و المساهمة في موارد
البلدية  ،و أشار الى صعوبة المرور بعد نزول األمطار و الحالة الرديئة للطرقات و العزلة التي
شهدتها بعض المناطق .
رد السيد رئيس البلدية :لقد تم إرسال اآللة الجارفة لدشرة العراينة و قال أنه على استعداد للعمل
لصالح جهة فوسانة ككل و قد تم التدخل في معظم المناطق و ال تزال الجهود متواصلة.
لطفي بركاوي :لقد قمنا بانتخاب المجلس البلدي و المقياس الوحيد هو العمل الفعلي و خدمة
الصالح العام و إننا نطالب بان يكون العمل تشاركيا و اشار الى ضرورة متابعة ديون البلدية
و تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص و اشار الى ضرورة احداث روضة بلدية و تسوية
وضعيات رخص الماء و الكهرباء حسب الحالة و بناء ثقة بين البلدية والمواطن.
رد السيد رئيس البلدية :بالنسبة للشراكة سنسعى لذلك و اعطى الكلمة للسيد قيس رحموني رئيس
لجنة األشغال الذي بين أنه تم تقديم مقترح بالنسبة للربط بالشبكات العمومية و تم تنظيم الملفات
و بدأ العمل على تسوية هذه الوضعيات و اشار الى عدم تمكين المخالفين من تراخيص خاصة
منهم الذين قاموا بالبناء بالملك العمومي أو الرصيف أو األودية أو تحت الضغط العالي.
األمين خليفي :اشار الى الحالة السيئة للحي فيما يتعلق بالبنية التحتية خاصة بعد األمطار األخيرة
و قدم شكوى رسمية.
فتحي لباوي :اشار الى ضرورة مراقبة إنجاز الطرقات و اإلنارة بصحراوي و دعا الى ترتيب
األنهج بمنطقة صحراوي.
أكرم بركاوي :تمنى التوفيق الى اعضاء المجلس مشيرا الى كثرة الغيابات في صفوفهم و طالب
بتوفير سيارة اسعاف و النظر في ملف محطة التطهير.
هشام خليفي :اشار الى رداءة الطرقات و دعا الى فتح كل األنهج المرسمة بمثال التهيئة العمرانية
و دعا الى توفير منتزه عائلي.
الجمعي جدي :دعا الى تهيئة المسالك الفالحية كذلك المجلس القروي ببودرياس و احداث قسم
استعجالي بمنطقة بودرياس و خلية ارشاد فالحي .
توفيق محمدي :طالب بإحداث دائرة بلدية بصحراوي و بودرياس و معبر حدودي بصحراوي
و قسم استعجالي و معهد و توفير الماء الصالح للشراب و تهيئة المسالك الفالحية.
محمد نجيب خليفي :أكد على ايجاد حلول لمشاغل الشباب و العناية بالنادي الرياضي بفوسانة
و ضرورة تهيئة الملعب ببناء سياج و تركيز أضواء كاشفة و تعشيب الملعب و استبدال المضمار
و العناية بملعبي بودرياس و صحراوي و دعم الجمعية الرياضية بفوسانة ماديا.
مختار رطيبي :أشار الى التوسع البلدي و محدودية ميزانية البلدية و لذلك يجب على المجلس
البلدي تنظيم األولوية و االهتمام بالطرقات و المسالك الفالحية و طالب بآلة جارفة خاصة
بمعتمدية فوسانة و تنوير التجمعات السكنية بمعتمدية فوسانة و خاصة بمدخل قرية زلفان و إحداث
مركز بريد ثاني بفوسانة.
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السنوسي رطيبي :أشار الى ما احدثته األمطار األخيرة من إنجرافات للتربة و ضرورة العناية
بالمسالك الفالحية.
التيجاني روافي :أكد على ضرورة إبادة الكالب السائبة و تهيئة المسالك الفالحية.
الربيعي بركاوي :أشار الى وضعية مدرسة بيرانو المغلقة و ما نتج عنه من تعطل للدروس
و اشار الى مشكلة التطهير العمومي بحي الفتح.
رابح صالحي :اكد على ضرورة تهيئة المسالك الفالحية و تسوية وضعية الماء الصالح للشراب
حيث تم خالص المعاليم دون الربط الى حد اآلن .
محمد الصالح الميدوني :طالب بإحداث فرع بريد و إحداث محضنة اجتماعية للمحتاجين و خلق
توأمة مع بلديات أخرى و دعا الى المساهمة في دعم بلدية فوسانة من طرف الفالحين
و المستثمرين.
الصغير جدي  :اشار الى ضرورة رقابة أشغال الطريق و التنوير العمومي و ضرورة تنظيم جلسة
مع إدارة التجهيز و تهيئة األنهج و الشوارع بقرية بودرياس و مراقبة البناءات الفوضوية.
عبدالحميد سلطاني :تهيئة المسالك الفالحية بالسالطنية و أشار الى نقص التجهيز المنزلي.
الحبيب ميدوني :توفير الطرقات و الماء الصالح للشراب و التنوير العمومي بمنطقة الحازة.
غزالة عيدودي :النظر في وضعيات المعطلين عن العمل.
سليم خضري  :أشار الى رداءة المسالك الفالحية و غياب الماء الصالح للشراب و الحالة المزرية
لألقسام بالمدرسة االبتدائية و الحد من داء الكلب بعمادة عين الجنان و النظافة و الطريق الذي
تمت برمجته بالخرسانة االسفلتية و تم تغيير ذلك و دعا الى ضرورة توفير حافلة لنقل التالميذ
على االقل مرة في االسبوع.
حسين بركاوي :أشار الى غياب معظم أعضاء المجلس البلدي و ضرورة توفير الماء لقرية أوالد
بركة و اقترح بناء أكشاك و كرائها ألصحاب الشهائد العليا.
منجي ظاهري :تحفظ على توقيت موعد الجلسة .
شرف الدين خليفي :تسوية وضعية السكن بالكشك البلدي بحي االنطالقة .
عمار روافي :دعا الى تعبيد األنهج بصحراوي و اشار الى غياب الطبيب بالمستوصف
بصحراوي.
الجمعي خليفي :أشار الى غياب الطبيب البيطري و ضرورة التصدي للبناء الفوضوي
صديق منصوري :تهيئة المسالك الفالحية بدشرة العراينة و السواني و أوالد سالم.
سهام خليفي :متخرجة من سنة  7112و أجرت تربصا بالبلدية و تطالب بالتشغيل.
مروى بلقاسمي :طالبت بالتشغيل و أشارت الى األضرار الحاصلة نتيجة األمطار و نقص التنوير
العمومي و البنية التحتية.
عبدالسالم شخاري :أشار الى تعطل مشروع الماء الصالح للشراب بعمادة أوالد محفوظ منطقة
الحمار و عزلة منطقة الشرشارة و اكد على ضرورة تركيز مخفضات السرعة.
محمد عسيلي :أشار الى العزلة بمنطقة بيرانو .
رشدي مولهي  :طالب بالتشغيل.
مروى صالحي  :طالبت بالتشغيل.

 قيس رحموني :اشار الى وضعية الماء ببئر فضالة و تهيئة المسلك الفالحي بها. عيسى عيدودي :أشار الى غياب أعضاء المجلس البلدي و ضرورة تطبيق القانون و وضعية ناديالطفولة و التنوير العمومي.
وفي الختام أكد السيد رئيس البلدية على دراسة كل هذه التوصيات ووعد بالعمل على الرفع من
مستوى العمل البلدي .
و رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.
فوسانة في...................:

