محضرجلسة التمهيدية
للدورة العادية الثالثة لسنة 2021
عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  9م ـ ــاي  2018املتعلق بمجلة
الجماعات املحلية وخاصة الفصل  216منها،
عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي يوم الجمعة  25جوان  2021على الساعة الخامسة والنصف مساء
بقصر البلدية الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة  2021برئاسة السيد حسن املبروك رئيس
ّ
املجلس البلدي وبعد إستدعاء فردي ّ
وجه لكافة أعضاء املجلس البلدي ومختلف مكونات املجتمع املدني
باملنطقة تحت ع ـ ـ ــدد  454بتاريخ  2021/06/18هذا ّ
نصه :يتشرف رئيس بلدية منزل فارس ي بدعوتكم
لحضور الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة  2021وذلك يـوم الجمعة  25جوان  2021على
الساعة الخامسة والنصف مساء بقصرالبلدية وذلك إلستماع الى مشاغل املواطنين.
وألهمية املوضوع ،يرجى الحضور في الوقت والتاريخ املعينين والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم"./.
حضرالجلسة ّ
كل من السيدات والسادة:
 :املساعد األول لرئيس املجلس البلدي
جيهان عبد هللا
 :املساعد الثاني لرئيس املجلس البلدي
طـارق النعيجـي
شادية شوشان  :عضو ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
رضوان عبد الرزاق  :عضو
نــادرة املجدوب  :املساعد الثالث لرئيس املجلس البلدي
ّ
وتغيب عن الجلسة:
فاطمة غماض  :املساعد الرابع لرئيس املجلس البلدي
 :عضو ورئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة
فـ ــرج العجيمــي
ف ــرج املج ـ ــدوب  :عضو ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحة
محمد علي املبروك  :عضو ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
سعيدة الدرويش  :عضو ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والتشغيل وفاقدي
السند وحاملي اإلعاقة
 :عضو ورئيس لجنة شؤون املرأة واألسرة
روضة بن علي
كما حضرعن اإلدارة البلدية اآلنسة عزيزة التوي تقني أول نيابة عن السيد الكاتب العام للبلدية.

افتتح السيد حسن املبروك رئيس املجلس البلدي الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين ،اثر ذلك
أحال الكلمة الى الحاضرين لالستماع الى مشاغلهم ومقترحاتهم في مجال العمل البلدي وكانت تدخالتهم
كالتالي:
السيد األنور بالطيب :
توجه بالشكر الى اإلدارة البلدية واملجلس البلدي على املجهودات املبذولة الستخالص املوارد البلدية
رغم الظرف االستثنائي الذي تعيشه البالد جراء جائحة كورونا.
الحظ تغيب تسعة أعضاء من املجلس البلدي في الجلسة وطالب باستقالة األعضاء املتغيبين عن
الجلسات.
اإلسراع في صرف منحة النادي الرياض ي
تشريك املجتمع املدني في مشروع بناء حجرات املالبس بامللعب البلدي.
تنظيف محيط قاعة املالكمة وصيانة السقف.
ترميم فضاء الولي الصالح إلحياء املدينة.
تكملة سياج ساحة املندرة الستغالله كملعب كرة سلة مع العلم ان النادي الرياض ي تحصل على تأشيرة
نادي كرة سلة فتيان وفتيات.
النظرفي التفويت في املنقوالت التي زال االنتفاع بها واملوجودة وراء امللعب البلدي.
تكوين جمعية صيانة املدينة.
إحداث لجنة تضم رؤساء البلديات القدامى للتواصل واكتساب الخبرات وتطويرتواصل األجيال.
السيد البشيربن عبد هللا:
تطرق الى الغياب املتكرر ألعضاء املجلس البلدي خالل الجلسات وغياب نشاط اللجان البلدية
طلب اصالح التنوير العمومي بشارع الطاهرصفر.
تشكى من الغباربسبب تردي حالة الطريق بشارع الطاهرصفرواقترح رش الطريق باملياه .
تشكى من وضع مادة التافون بالطريق العام.
االعتناء بالعالمات املرورية امللقاة بالطريق العام.
السيد فتحي املبروك:
اقترح احياء تظاهرات ثقافية بمناسبة عودة أبناء منزل فارس ي من الخارج.
السيد جمال بوغريرة:
تفعيل اللجنة املحلية ملجابهة فيروس كورونا واقتناء الة أكسيجان توضع على ذمة الحاالت الحرجة
باملدينة.
مطالبة املجتمع املدني بالعمل على بناء املدرسة االبتدائية بطريق طوزة .

السيد توفيق العكريمي:
إصالح طريق طوزة.
استعمال سيارة الدعاية لإلعالم بجلسات املجلس البلدي.
الحث على القيام بدوريات أمنية من طرف مركزالحرس في الفجر.
تركيزمخفضات السرعة بالطرقات الرئيسية(طريق بني حسان) واالعتناء بالعالمات املرورية.
طلب ترخيص إلنجازأشغال بصومعة الجامع.
رفعت الجلسة في تاريخها على الساعة السابعة مساء .
من ـ ــزل فارس ي في 25 :جوان 2021

