برنامج االستثمـــار  -9102ببلدية بفوسانة
 -1معطيات بخصوص البلدية :

أ  -إسم البلدية :فوســـــــــــــــــانة

اسم المنطقة 30 :
عدد السكان بالمنطقة 033 :

ب  -عدد السكان بالبلدية  2111 :نسمة 9102/
ت  -تاريخ الجلسة  1122/21/27 :الساعة  22صباحا.
ث  -مكان الجلسة :ال ف تح حي ال ث ق اف ي ال مركب أم ا م.
ج  -إسم ميسر الجلسة /:
ح  -محضر محرر من قبل  :المسؤول الفني
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس بلدية فوسانة
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقةعدد 22 : 30

 -1معطيات بخصوص الجلسة :
أ -عــــــدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين

22

50
%520

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
50
%2222

ب – جدول األعمال :

 ضبط واختيار البرنامج الوظيفي لمشاريع القرب بالمنطقة عدد .30 اختيار ممثلي المنطقة . – 0تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقةعدد : 30
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المطالبة بتنظيم عملية رفع الفضالت اليومي لتكون يوميا عوضا عن
ثالث مرات في االسبوع.





المطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.





تشكيات من تنامي ظاهرة البناء الفوضوي على امتداد وادي سارق البقر
وأطراف حي الفتح.



 /0التنوير العمومي

تركيز نقاط انارة عمومية بين
 30و 35نقطة

 /2الماء الصالح
للشرب

تمديد شبكة الماء الصالح
للشرب في طول  000و 700متر خطي

/3مشروع التطهير
العمومي

تمديد شبكة التطهير العمومي
في طول  2300متر خطي

* االسراع بانطالق أشغال المشروعين المبرمجين للمنطقة .

عبد
جباري

الوهاب

كوثر فريضي

إن رفع الفضالت بطريقة باب باب هو في االصل عمل يومي للبلدية
واذا حصل تأخير فاالسباب هي أعطاب تطرأ على المعدات ويقع تالفي
هذا االمر بكل حزم.
ان توزيع االعتمادات على المناطق وضبط االولويات موكول للمجلس
البلدي اعتمادا على التشخيص الفني والمالي واختيار مشاريع القرب
موكول للمواطن وسنعمل مستقبال على مضاعفة االعتمادات لفائدة هذه
المناطق المحرومة من عدة مرافق أساسية.
 .إن البناء الفوضوي ينتج عنه حرمان المواطن من المرافق االساسية
وان التصدي الى هذه الظاهرة مسؤولية الجميع وقد كثفت البلدية من
حمالت المراقبة عن طريق فرقة الحرس البلدي وستتخذ االجراءات
القانونية ضد كل المخالفين.

تمديد شبكة التنوير في
طول  1800متر خطي ليشمل أنهج
حي الفتح التالية :
أبو بكر الصديق –عثمان بن عفان-عمر ابن عبد العزيز-نهج خالد ابن
الوليد-نهج ابو نواس-نهج أم كلثوم –
نهج بن رشد – نهج فرحات حشاد-نهج
علي باش حامبا-محمود المسعدي-نهج
ابن الجزار –نهج االمام الشافعي
 تمديد شبكة الماء الصالحللشرب في طول  000الى  700متر
خطي ليشمل حي البناجدية .
تمديد شبكة التنوير في
طول  2300متر خطي ليشمل أنهج
حي الفتح التالية :
عمرو ابن العاص -نهج ابو نواس-نهج أم كلثوم – نهج بن رشد -نهج ابن
زيدون-نهج االمام الشافعي-فرحات
حشاد -نهج علي باش حامبا -محمود
المسعدي -نهج ابن الجزار-انهج عدد
– 05-02-01نهج الرازي – نهج
المنفلوطي -نهج خالد ابن الوليد -نهج
الصحابة-.نهج الفاضل بن عاشور.

 35.000د

االنهج المذكورة
قابلة للربط بشبكة التنوير
العمومي

 700000د

منطقة التدخل قابلة للربط
بشبكة الماء الصالح للشرب .

 2700000د

االعتمادات المرصودة كافية
لتمديد شبكة التطهير
العمومي باالنهج المذكورة.

كل مشروع مبرمج بالمخطط يخضع الى عدة مراحل منها مكتب الدراسات واعداد الدراسةومراحل ادارية ومالية للوصول الى انطالق االشغال ومن المنتظر ان تنطلق هذه االشغال حسب
المخطط التقديري في بداية جويلية  2012على أقصى حدّ.

40

تقني أول بالصحة .ع

نهج المنفلوطي حي الفتح
27.030.007:

الرجال

50

موظفة

حي
البناجدية22.230.372:

المرأة

رمزي بلقاسمي

54

أستاذ تعليم .ث

حي الفتح 25.024.543:

الشباب

30
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التنوير العمومي

تركيز
نقاط انارة عمومية
بين  30و 35نقطة

الماء الصالح للشرب

تمديد شبكة الماء
الصالح للشرب في
طول  000و700
متر خطي

/3مشروع التطهير
العمومي

تمديد
شبكة التطهير
العمومي في طول
 2300متر خطي

تمديد شبكة
التنوير في طول  1800متر
خطي ليشمل أنهج حي الفتح
التالية :
أبو بكر الصديق –عثمانبن عفان-عمر ابن عبد
العزيز-نهج خالد ابن الوليد-
نهج ابو نواس-نهج أم كلثوم
–نهج بن رشد – نهج
فرحات حشاد-نهج علي باش
حامبا-محمد المسعدي-نهج
ابن الجزار –نهج االمام
الشافعي
 تمديد شبكة الماء الصالحللشرب في طول  000الى
 700متر خطي ليشمل حي
البناجدية .
تمديد شبكة
التنوير في طول  2300متر
خطي ليشمل أنهج حي الفتح
التالية :
عمرو ابن العاص -نهج ابونواس-نهج أم كلثوم – نهج
بن رشد -نهج ابن زيدون-
نهج االمام الشافعي-فرحات
حشاد -نهج علي باش حامبا-
محمود المسعدي -نهج ابن
الجزار-انهج عدد -02-01
– 05نهج الرازي – نهج
المنفلوطي -نهج خالد ابن
الوليد -نهج الصحابة-.نهج
الفاضل بن عاشور.

باإلجماع

متوسط

 350000د

االعتماد يكفي لتركيز من
 23الى  50نقطة اضاءة

باإلجماع

متوسط

 700000د

االعتماد تمديد شبكة الماء
الصالح للشرب بين 000
و 700متر خطي .

باإلجماع

هام

 2700000د

االعتمادات المرصودة كافية
لتمديد شبكة التطهير العمومي
باالنهج المذكورة.

– 2.1
– 1.2.1

– 2.2.1
* عدد  52صور
* نسخة من بطاقة حضور
* نسخة من استدعاء

30
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فوسانة في 1122/21/12 :

رئـــيس البـــــــــــــلدية
حممد الطاهر العـــــــــوني

