الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة

6102
62

6102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية  6112وخاصة
الفصل  06المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعلق بحل بعض المجالس البلدية
بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  2012لسنة  6100المؤرخ في  66أكتوبر  6100المتــــعلق بتسمية
نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت عــــدد 28
بتاريخ  6102/10/01واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  26بتاريخ 6102/10/01

تم عقد الجلسة

التمهيدية األولى لسنة  6102يوم السبــــــــــت الموافق للثالث والعشرون من جانفي ستة عشرة وألفين على
الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر البلدية وقد ترأسها السيد فاروق بوعســـــكر رئيس الــــنيابة الخصوصية
وبحضور كل من السيد رئيس مركز الشرطة بالزاوية-القصيبة والثريات وثلة من المواطنين وممثلي المجتمع
المدني و السادة األعضاء اآلتي ذكرهم :
ـ

عــــــامر عــــــــــبد اهلل

 :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلقتصادية

ـ

سلوى بــــــــــــــــنفرج

 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واالسرة

ـ

ليــــــــــــــليا بن صالح

 :مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة ومقرر الجلسة
إفتتح السيد فاروق بوعسكر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة الجلسة مرحبا بالحضور
ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله مع ضرورة تضافر الجهود في
سبيل دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش متساكني مدينة زاوية سوسة وفي هذا اإلطار بين السيد رئيس
النيابة الخصوصية بنسق تقدم المشاريع البلدية حسب الجدول التالي :

متابعـــة المشاريع البلديــة
بيان المشروع

سنة

الكفة

اإلنجاز

(أد)

التمويل الذاتي

تاريخ

تاريخ المصادقة

نسبة تقدم

المصادقة

النهائية

اإلنجاز

المالحظاات

المبدئية

التنوير العمومي

6108

066 066 ،141

16 066 ،141

6108/4/2

6108/06/61

تعبيد الطرقات

6101

811

061

6101/01/6

6101/06/62

مشروع التنوير

6101

011

21

6101/2/68

6101/01/6

% 011

في إنتظار رفع
اإلحترازات من
طرف الـــــــمقاول
في إنتظار
الحصول على
موافقة مراقب
المصاريف.

% 25

إنطالق األشغال
بتاريخ 6101/06/2

العمومي
مشروع التنوير

6101

41

41

ـــ

ـــ

ـــ

في إنتظار الحصول
على موافقة مراقب

العمومي

المصاريف

مشروع تطهير

6102

111

81

ـــ

ـــ

ـــ

في طور الدراسة

وتعبيد
تهيئة وتوسعة

6102

811

811

في طور الدراسة

مقر قصر البلدية
إقتناء معدات

6101

81

إعادة طلب العروض

نظافة وطرقات

للمرة الثانيــــــــــة

Mnichargeuse

إعادة صياغــــــــة
كراس الشــــــروط
الفـــــــنية الخاصة

وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور والتي تمحورت مقترحاتهم ومطالبهم كما يلي :

تمحورت أغلب التدخالت حول النقاط التالية :

* برمجة المرافق الضرورية بكل من منطقة القنانة وغرس حبيّبة عبر دراسة ملفات طلب التزود
بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي للمواطنين متساكني هذه المناطق والتي لم يقع البت فيها من طرف
معتمدية المكان مع برمجة اإلعتمادات الضرورية لتعـــــــبيد الطرقات بهذه األحياء.
* اإلسراع في إيجاد حل جذري وسريع إلشكالية فوهات البلوعات لشبكة تصريف المياه المستعملة
بكاملة المنطقة البلدية.

* ضرورة برمجة ضمن المخطط اإلستثماري الجديد إعتمادات لتعزيز المصلحة بالمعدات الضرورية
خاصة إقتناء ألة جارفة ن الحجم الكبير ومعدات المناطق الخضراء.
* إقتراح تركيز حاويات صغيرة على طول شارع الجمهورية.
* ضرورة التدخل لمعالجة النقص الحاصل في تعهد البلدية بنظافة منطقة القنانة وغرس حبيبة عبر
تكثيف حمالت النظافة بهذه المناطق وتركيز مزيد من الحاويات للغرض .

* ضرورة برمجة حمالت مسترسلة لقنص الكالب السائبة بمنطقة القنانة وغرس حبيبة
* الدعوى إلى برمجة تسمية حي القنانة بتسمية أخرى حسب التراتيب الجاري بها العمل
* تفعيل عملية تسمية األنهج والشوارع وترقيم المنازل بكامل المنطقة البلدية وخاصة منها حي الحريق.

* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة السعي لتحقيقها
وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اللجان .

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين
اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اللجان  ،وإختتمت الجلسة في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد
الزوال.
زاوية سوسة في .............

رئيــس الـنيابة الخصوصية

فاروق بوعسكر

