
 بلدية بــاردو

 محضر جلسة  

 الثالثة لمجلس النيابة الخصوصية    التمهيدية  الدورة  

 2017جوان    28المنعقدة يوم  

 

 28عقدت النيابة الخصوصية بباردو الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة يوم االربعاء 

على الساعة الرابعة مساء بقصر البلدية بباردو برئاسة السيد محمد بالنكو المعتمد رئيس  2017جوان 

 تى ذكرهم :اآل األعضاءالنيابة الخصوصية لبلدية باردو وبحضور 

 : رئيس دائرة قصر السعيد هشام الهمامي  السيد-

 : رئيس لجنة الشباب و الثقافةرضا بن علي  السيد- 

 : الكاتب العام لبلدية باردومحمد عونالسيد -

افتتح الجلسة السيد محمد بالنكو المعتمد رئيس البلدية و مجموعة من المواطنين و و كذلك بحضور اطارات

لحرارة الطقس . ثم احال وعزى ذلك ان عددهم قليل ية مرحبا بالحاضرين الذين كالخصوصة بيارئيس الن

و تمحورت تدخالتهم على النحو التالي : للتعبير عن مشاغلهم  الكلمة الى المواطنين  

انجاز : نوه بالبرنامج التشاركي بين المجتمع المدني و البلدية و التقدم الملموس في  الصادق الطويلالسيد -

بما أنه من متساكني دائرة باردو و في ما يخص البرنامج التكميلي و على  وعليه في دائرة باردو قالمتف

 إلىد بانجازه و نقلنا هاته الوعود حداث ممر محاذي لشركة الكهرباء و الغاز اننا تلقينا وعوإمستوى 

 المتساكنين و التجار في تلك المنطقة و هناك نقص كبير في االنارة على مستوي محيط ثكنة باردو و شارع

ومفترق المسبح البلدي وصوال الى مدينة االلعاب  كتكوت .الحبيب ثامر   

: اهنئكم بعيد الفطر ونريد ان نعرف اين وصل كل  الجلسات التي قمنا بها مع البلدية  محمد اللواتيالسيد -

ونطالب بالتطبيق  الصارم  للقانون وهل  قمنا  البيئة هياكل الشرطة إحداثوصل في   وأينفقنا عليه توما 

رض وهل  ركزنا  حاويات في الطرقات الرئيسية حتى يلجا اليها المواطن عند غبحمالت تحسيسية  في  ال

 رمي  الفضالت .

وهي مخالفة لكل  التراتيب العمرانية    التي بصدد البناء مندوبية الشباب  والطفولة  بنايةكما ان هناك  

 أينمن   تساءلأ و محالت تجاريةإلى سكنية هي  تحويل مساكن تميز المنطقة  أصبحت ظاهرةوهناك 

ة شارع  الحبيب بورقيبة  على مستوى  متر  واحد من الطريق  و  هل  بنايحصلوا على التراخيص  وهناك  

متداخلين  حتى يتم الحد وصلتكم  مع ال  أينهيئة البناءات , تنظيم حركة المرور  هناك  لجنة فنية  تراقب 



لهم  على غرار ما قامت به  والية تونس  و   أماكنواالنتصاب  الفوضوي  ال بد من توفير    من االكتظاظ

السيارات   ومأوىفي خصوص  تحديد العمل  بالروضة البلدية   المرأةوصلتم  بالحوار  مع  وزارة   أين

في خصوص تهيئة المسبح البلدي  نريد تشريك   أما,  مأوىنه ليس هناك ما يدل على ا أخيرا إحداثهالذي  تم  

التي قامت به  في ما  األخيراشكر البلدية على المجهود   أننيالمجتمع المدني  في كل مراحل تجديده  كما 

 RFR مع شركة  األخيراالجتماع   إليهنعرف  ما آل  أننريد   أنناكما   واإلنارة  األشجاريخص تقليم 

وهل  تمت  الموافقة عليها    مجلس الشعب نوابمع الشركة و  في  االجتماعين إثارتهاالنقاط  التي  تمت  و

 ن  االجتماع المقبل  مع المواطنين .يكو أنونريد 

التابعة لبلدية  العمران دائرةشارع  الفاصل بيننا  وال: شارع  الحبيب بو قطفة  هو  فوزي الهماميالسيد -

والفضالت تكدس  في الحد الفاصل  دون  ان يقع  رفعها   لذا نطلب  منكم  التدخل مع بلدية العمران  تونس 

حتى يقع التنسيق في رفع الفضالت.   

عند نزولها  حتى ان االمطار    األمطار آثار في  قصر  السعيد نعاني من  إننا: علي  العبيدي السيد-

على كل شيء.  تأتي أناالخيرة التي نزلت  في  شهر  رمضان  كادت   

 واإلضاءةا  ذا ال يقع  على غرار بلدية الدندان  تخصيص يوم لرفع  االثاث الذي زال  االنتفاع به  مجاناولم

.منعدمة تماما 403و402في نهج  حسن النوري و    

ديدية  على مستوى  شارع دخل  السريع  في مفترق  السكة الح: نطالب  بالت احمد الجالصيالسيد -

وهو في حالة  سيئة ويشكل خطرا على المارة .االستقالل   

في خصوص  من سيقوم بخالص المقاول الذي  سيقوم  بانجاز المسلك  حالتوضي: نريد  جالل  بدرالسيد -

ملي للمشروع  , كما ان في  شارع بيرم التونسي ونهج الصحي  بشارع بيرم التونسي  وهل  هناك مثال  ع

س.األندلس ليس هناك عامل كن  

: في ما يخص  البناء الفوضوي  قمنا بمعاينة المخالفات  وهناك المعتمد رئيس النيابة الخصوصية السيد -

 بناءات  سيقع  تنفيذ القرارات المتخذة في شانها  في  اقرب  االجال.

بحمالت تحسيسية  وتوعوية  للمواطنين  والتجار  وليس  فهي تقوم حاليا الشرطة البيئيةلعمل أّما بالنسبة 

 هنالك  تداخل  في عمل  الشرطة البلدية  والشرطة البيئية .

جدول  وإعدادكما ان هناك لجنة  على مستوى المعتمدية  لمتابعة  تنفيذ القرارات الترتيبية  وهناك  متابعة  

 تنفيذي .

  وقع القيام  بجرد ومطالبة  صاحب  القرار  بالتقيد  بالقرار  المتحصل  عليه . األكشاك     

  .خالصهم و   األطفالانتداب  منشطي  رياض  ب مطالبة البلدية وزارة المرأة بالتكفل الروضة البلدية 

. متقدمة و تّم اإلعالن عن استشارة في قسط السوائل الدراسة  الفنية المسبح البلدي  



المكسب ال بد له من  اهذر و: ان المنشاة الرياضية  ببلدية باردو هي  مكسب  كبي رضا  بن علي السيد -

 اموال حتى يقع العناية به

وهناك امكانية ان يجري الملعب  التونسي  انتهت قد بالمركب  الرياضي واإلنارة  األشغال  أناحيطكم علما 

.ضيرة بهيتم  غلق الح أنمقابلته  بالمركب  على   

الف  300ألف دينار :  450 بما قيمتهبالطاقة الشمسية تجهيزه سوف يقع   البلدي المسبحو في ما يخص     

الوطنية للطاقة و اعادة تهيئة المسبح  ةالف دينار من الوكال 150و  الشباب و الرياضة وزارةدينار من 

الف دينار من المجلس الجهوي للوالية و عند اعادة فتح المسبح سوف يقع  400بتوفير اعتماد مالي قدره 

ألف  250أنه تّم رصد في استغالل المسبح من طرف الجمعيات كما اعادة النظر في االتفاقيات المبرمة 

قمنا بجلسة عمل مع السيد المعتمد  و و الدراسات كذلك متقدّمة فيها  دهاو تعهّ  صيانة القاعة المغطاةدينارل

هناك  األحياءمالعب  بخصوص مالعب دار الشباب حتى تقع صيانتها من العبث و االتالف  و بخصوص 

 إشكاليةن هناك  ـويمكننا الحصول عليها  لك من طرف  المجلس  الجهوي للوالية اعتمادات  مخصصة  لها 

األحياء.بعث عليها مالعب  أن تن ـالتي  يمك  لألرضة  العقارية الوضعي   

في  2017جانفي  01تساعد بلدية باردو منذ  مشكورة وزارة الشؤون المحلية و البيئة :  الكاتب العامالسيد -

و أضافت لها مقاولة  باردو بمنطقة دائرة للخدمات البيئية لوكالة  البلديةرفع الفضالت المنزلية عن طريق  ا

عامل. 15أخرى للكنس بنفس المنطقة يتكون فريق عملها من   

بشارع البيئة  قريبا  أشغالهسوف تنطلق   ألف دينار 50الممّول من المجلس الجهوي ب المسلك الصحي 

  و ذلك بين نهج الهادي شاكر و مقّر الدائرة. دائرة الحدائقالتابع ل

مع ان هذه العملية   مجدد سبوع القادم  سوف تعاود  االشغال نهج  األارع  واألوالعالمات  الدالة  على الشو

 القت استحسان المواطنين.

: نشكر كل  المواطنين على الحضور  والمساهمة في  اشغال   المعتمد رئيس النيابة الخصوصية السيد -

الجلسة  وسوف نشهر  كل المشاريع  التي  سوف تنجز في  مدينة باردو وتشريك كل  مكونات  المجتمع  

 المدني  في اتخاذ القرار .

 واختتمت  الجلسة  على الساعة السادسة مساءا .

 

    المعتمد رئيس النيابة الخصوصية                                    للبلدية امــالكاتب  الع      

 

 

 



 

 

 

 محضر جلسة

الثالثة  الدورة التمهيدية  

ة الخصوصيةــــــــس النيابــــــلمجل  

 المنعقدة  

2017جوان    28يوم االربعاء    
 


