
 
 

 

 

  2017  لسنةاالولى العاديةلدورة ل  التمهيديةجلسةال

22/02/2017 بتاريخ   

 22/02/2017 االربعاء يوم 2017 لسنة األولى     عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الجمسة التمهيدية 
 بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد محمد الفرشيشي رئيس النيابة الثالثة والنصف بعد الزوالعمى الساعة 

 ممثمي من المواطنيين وكما حضر الجمســـة جممة مكي الجبالي :  السـيـد الكاتب العام لمبمديةالخصوصية  وحضرها 
:المجتمـع المدني   

واستعرض  ,            افتتح الجمسة السيد محمد الفرشيشي رئيس النيابة الخصوصية رحب في مستهمها بجميع الحاضرين 
تنتظرها   مؤكدا عمى أن البمدية ,تمخيصا لسير المشاريع البمدية مبرزا مجهود البمدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة 

ثم أحال الكممة إلى الحضور لتقديم تدخالتهم ومالحظاتهم تحديات كبيرة  خاصة أمام توسع  المنطقة البمدية لتشمل األرياف 
:فكانت عمى النحو التالي   

 مالحظات ومقترحات المواطنين إجابة مجلس النيابة الخصوصية
سوف تعمل البمدية عمى برمجة التدخل بحمام بياضة    - 

2017   خالل سنة   
,إمكانية صيانة المسمخ , تهذيب حواشي الطرقات بحمام بياضة -   

سوف تقوم البمدية بمعاينة هذه البناية واتخاذ االجراءات  - 
   الضرورية في الغرض

وجود بناية تابعة الدراة الفالحة بحمام بياضة آيمة لمسقوط-   

تتم إضافة حاوية مع إمكانية برمجة توسيع الشبكة سوف - 

2017   خالل سنة   
اضافة حاويات ببرج المسعودي مع إمكانية توسيع شبكة التنوير  - 

   العمومي بمدين 
سوف تتم برمجة حممة نظافة في اقرب اآلجال باالشتراك - 

 مع لمجتمع المدني اما في ما يتعمق بتوفير مقر فالبمدية ال 
.  تمتمك في الوقت الحالي محالت شاغرة   

إمكانية توفير مقر لجمعية      , برمجة حممة نظافة بعين الزين - 
      المعوقين 

سوف تعمل البمدية عمى تسوية هذا اإلشكال بالتنسيق مع - 
     اإلدارات المعنية 

إمكانية حل اإلشكالية العقارية ببرج المسعودي -   

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيت 

  سليانت واليت

الكريب بلديت  



 

البمدية مستعدة -  التركيز عمى تشجير األحياء والمقترح دعوة كل مواطن لشراء     -  
    شجرة وان تقوم البمدية بالتكفل بغراستها  

سوف تقوم البمدية بمراسمة الجيهات المعنية حول هذا    - 
   الموضوع

اقتراح إحداث مركب لألمن العمومي -   

تم كراء المنتزه العائمي-  إحداث مسبح بالمنتزه العائمي -    
إمكانية  تبني هذا المقترح من طرف مختمف مكونات    - 

    المجتمع المدني
إحداث مستشفى جهوي بالكريب-   

سوف يتم عرض هذا الطمب عمى انظار المجمس البمدي-  إمكانية دعم جمعية المكتبة والكتاب بمنحة مالية-   
تم الترخيص لممنتصبين بهذا الشارع شريطة احترام جممة - 

   من الشروط البيئية وخالص معموم االنتصاب
إمكانية إيجاد حل لممنتصبين عمى شارع الحبيب بورقيبة-   

سوف تعمل البمدية عمى تالفي هذه االخالالت في اقرب - 
    اآلجال

صيانة شبكة الصرف , صيانة شبكة التنوير العمومي بعين الزين - 
    الصحي 

البمدية تقوم بالعناية بها بصفة دورية وستقوم بمضاعفة   - 
    مجهوداتها في هذا الصدد 

مزيد العناية بالمنتزهات-   

 

وفي خاتمة الجمسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة الحاضرين مؤكدا عمى حرص البمدية عمى متابعة 
.معالجة مختمف هذه اإلشكاليات   

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا   

 و الســــــــــــــــــــــــــــالم

 

                        


