لجمهورية التونسية
دائـرة جبـل الجلـود

جبل الجلود في :

عـــــــــــــدد

محضـر جلسـة
الموضوع  :إعداد مشروع ميزانية سنة 7102
التاريـخ  02 :أوت  7102على الساعة العاشرة صباحا
المكـان  :مقر الدائرة البلدية بجبل الجلود
الحاضرون  :أنظر ورقة الحضور

جـدول األعم ـال

 عرض المشاريع بصدد اإلنجاز سنة .7102
 تشخيص وضعية البنية األساسية بالدائرة البلدية.
 عرض المشاريع المبرمج تنفيذها في إطار مشروع ميزانية سنة .7102
بدعوة من السيد رئيس الدائرة البلدية بجبل الجلود بالنيابة تم عقد جلسة عمل بخصوص البرنامج
السنوي لالستثمار بالدائرة البلدية بجبل الجلود وفق المنشور عدد  0بتاريخ  01جويلية 7102
و ذلك بإشراف السيد معتمد جبل الجلود و حضور مختلف مكونات المجتمع المدني و الجمعيات
و المنظمات المتواجدة بجهة جبل الجلود و ممثلي المصالح الفنية ببلدية تونس.
 في بداية الجلسة تم الترحيب بالحاضرين.
تدخل السيد معتمد جبل الجلود منوها مجهود البلدية لتحقيق التنمية داخل المنطقة
البلدية في كل المجاالت الحيوية التي تهم المواطن.
تدخل متصرف الدائرة لتقديم تشخيص عام حول البنية األساسية بالدائرة البلدية مبينا
أن هذه الجلسة تندرج في إطار اعتماد المقاربة الشاركية عند تحديد المشاريع الجديدة

المقترحة في البرنامج االستثماري لسنة  7102مع تحديد األولويات بالتوافق مع مكونات
المجتمع المدني و البلدية.
تدخل ممثلي المصالح الفنية ببلدية تونس و قاموا بعرض للمشاريع التي هي بصدد
االنجاز لسنة  7102و المشاريع المبرمج تنفيذها سنة  7102في إطار مشروع ميزانية .7102

 المشاريع التي هي بصدد االنجاز لسنة 6102
التنوير العمومي  :بالنسبة لسنة  7102في إطار تأهيل شبكة التنوير العمومي بدائرة
جبل الجلود تم وضع  171 :نقطة إنارة جديدة.
في إطار االستثمار البلدي التشاركي وقع برمجة إنارة نهج  9109حسب طلبات
المتساكنين بوضع أكثر من  71نقطة إنارة جديدة و األشغال ستنطلق في الم ّدة القريبة القادمة (
سيقع اإلعالن عن طلب العروض )

 المشاريع المبرمجة تنفيذها سنة 6102
في هذا اإلطار تمت برمجة وضع  111نقطة إنارة جديدة بحي الفتح
تجديد شبة التنوير العمومي بسيدي فتح هللا و حي فلتيس.

 الطرقات و األرصفة
تمت بالنسبة لسنة  7102تعبيد كلي لنهج  9120وبرمجة مشروع تعبيد الطريق و
الرصيف لوادي السلة الرابطة بين المعهد الثانوي و نهج  9107بجبل الجلود و ستنطلق األشغال
في غضون شهر سبتمبر .7102
في إطار برنامج التأهيل لسنة  7102تمت برمجة األنهج التالية :

o
 oنهج  ( 9100تعبيد جزئي)
 oنهج  ( 9100تعبيد جزئي)
 oنهج  ( 9129تعبيد جزئي)
 oنهج  ( 9122تعبيد جزئي)
نهج  ( 9102تعبيد كلي)

o
 oنهج  ( 9127تعبيد كلي)
 oنهج  ( 9121تعبيد جزئي)
 oنهج  ( 9020تعبيد جزئي)
 oنهج  ( 9001تعبيد جزئي)
نهج  ( 9122تعبيد جزئي)

وكذلك نهج  9107صيانة كاملة من حيث األرصفة فقط و الباقي ستتكفل به
وزارة التجهز ألنه من مشموالت أنظارها .

 األسواق البلدية
تمت بالنسبة لسنة  7102برمجة مشروع تهيئة السّوق البلدي بجبل الجلود تغطية الفضاء
المخصص لبيع الخضر و الغالل حسب محضر جلسة يوم  2نوفمبر  7102إالّ أن المبلغ
المخصص لهذه األشغال و المقدر بـ  001ألف دينار ال يفي بالحاجة و غير كاف وعبّر
الحاضرون عن رغبتهم بإعادة تهيئة السّوق البلدي بصورة كاملة و ليس حلول ترقيعية و على
هذا األساس تم إدراج مشروع السوق البلدي بميزانية سنة  7102وأ ّكدوا عن رغبتهم الملحة في
إعطاء أولويّة مطلقة لهذا المشروع على غرار سوق دائرة الوردية.

 المناطق الخضراء
تمت برمجة الحدائق التالية من حيث التهيئة و ستنطلق األشغال في غضون شهر
سبتمبر .7102

o
 oحديقة عـدد 0نهج .9107
 oحديقة عـدد 7نهج .9107
 oحديقة قلتة حويتة.

حديقة بلونيا بنهج . 9112

 مشروع رياضي
المالعب الفرعية ( بالملعب البلدي ) بجبل الجلود تم التطرق لهذا المشروع بجلسة يوم 2
نوفمبر .7102
تمت برمجته بميزانية سنة  7102المقترح هو إدماج المالعب الفرعية المزمع انجازها
مستقبال داخل فضاء الملعب البلدي.

 تهيئة دار الثقافة و مسرح الهواء الطلق
إعطاء أولوية لهذا المشروع حيث أن وضعيتها معلقة لدى إدارة الشؤون العقارية لفتح
المجال النطالق األشغال المبرمجة لهذا الفضاء

الخالص ـة
 المشاريع الجديدة المقترحة في البرنامج االستثماري لميزانية سنة 6102
 )0السوق البلدي ( إعادة تهيئة كاملة ) ذات أولوية مطلقة.
 )7صيانة و تعبيد األنهج المذكورة
 )1تغطية و تهيئة وادي السلة.
 )0تهيئة دار الثقافة و مسرح الهواء الطلق.
 )0التنوير العمومي.

و في الختام تم االتفاق على قعد جلسة تقييمية في غضون شهر أكتوبر 7102
لمتابعة األشغال التي ستنطلق قريبا و التي عكست اهتمامات و تطلعات متساكني منطقة
جبل الجلود قصد النهوض بالجهة.
تم شكر الحاضرين على تلبيتهم ال ّدعوة و رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة
بعد الزوال.

متصرف الدائرة البلدية بجبل الجلود

ر ابـح الصالحـي

