الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

6102
62
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تبعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  82لسنة  6112المؤرخ في  01جويلــــية ، 6112
وتنفــيذا لألرم عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعــلق بحل بعض المجالس البـــــلدية
بت اب الجمهــورية التونســية واألرمـ عــــدد  3013لسنة  6100الـــــمؤرخ في  66أكتوب  6100المتعلق
بتسمية نيـابات خصوصــية  ،وبناءا على اإلستـدعاء الموجـه إلى أعضاء النيابة الخصوصية عدد 682
بتاريخ  02رمـاي  6102والمتضـمن النـص الـتالي :

وبــعـد  ،يتــشــ ف رئيــس النيــابة الخصوصية لبلــديــة زاويــة سوســة باستدعائكم لحضـور
جلسة الدورة العادية الثانية لسنـــــــــة  6102للمجلس البلدي بزاوية سوسة المقــ ر عــقـدها :
*يــــــــــــــوم :السبــــــــــت  82مـــــــــــــــــــاي 8102
*على السـاعة  :ال ابــــــعة بعد الزوال بمق قص البلديـــــة.
عقـــــدت النيابة الخصوصيية بزاويية سوسية جلســيـة ييوم السيبت  62رمــــــيـاي  6102بقصي البلديية
وقد ت أس الجلسة السيد فــــاروق بوعســـك رئيس النيـــــــابة الخـــــصوصية .
وفي الموعــــــد والمكـــــان المحدديــــــن حض الســـــــادة والســـــــيدات :
 :رمســاعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلقتصادية واألس ة
 :رمساعد ورئيس لجنة االشــــغال والتهـــــيئة العمـــ انية
 :رمساعدة و رئيسة لجنة الــــشؤون اإلجتماعية واالسـ ة
 :رمساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي.
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محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثانية لــــسنة  6102بتاريخ  62ماي 6102

وتغيب بدون عذر كـــــل رمن السيـــد حلـــمي بن هنيـــــة رمساعد ورئيس لجنة الـــــشباب وال ياضة
والثقافـــة  ،والسيــــد أنيـــــــس خليفة رمستشار ورئيس لجنة الصحة والنــــــظافة والعناية بالبيئــــة والسيد
رمجــدي قــ ي ة رمستشار ورئيـس لـجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــة .
وحضــ الجلسة السيد أحـمد الحاج رمبـارك كاتـب عام البــلدية ورمقـــــ ر الجلسة والسيد قابــض المالية
بزاوية سـوسة.
و ش ع أعضـــــاء النيـــــابة الخصوصيـــــة في رمــــداوالتـــــــهم.
افتتاح الجلــســة :

استهل الســـــيد فـاروق بوعســـك رئيـــس النيــــــــابة الخصوصـــية أشــــــغال الجلــــسة رم حبـــــا
بالحاضــ ين إث ذلك تال جدول أعمال الجلسة اإلستثنائية والتي تضمنت المواضيـــع التاليـــــة :
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رمقـــــــت حات الجلــــــسة التمـــــهيدية
متابعة الوضعية المالية لميزانية سنة 8102
رمتابعة تـــــقدم المشـــــــاريع الـــــبلدية
المصادقة على رمش وع ختم الحساب المالي لسنة 8102
الموافقة على تـــحويل إعتـــــمادات داخـــــل العنوان األول

:
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  82لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية 6112

وخاصة الفصل  06المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألرم عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعلق بحل بعض المجالس البلدية
بت اب الجمهورية التونسية واألرم عدد  3013لسنة  6100المؤرخ في  66أكتوب  6100المتــــعلق بتسمية
نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت عــــدد
 688بتاريخ  2015/04/07واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  689بتاريخ  2016/04/07تم عقد
الجلسة التمهيدية الثانية لسنة  6102يوم السبــــــــــت الثالثون رمن شه أف يل ستة عش ة وألفين على
الساعة ال ابعة بعد الزوال بقص البلدية وقد ت أسها السيد فاروق بوعســـــك رئيس الــــنيابة الخصوصية
وبحضور السادة األعضاء اآلتي ذك هم :
ـ

محمد مامـــــــــــي

 :رمساعد ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العم انية

ـ

سلــــوى بنــــــفرج

 :رمساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واالس ة

ـ

ليــليا بن صـــــــالح

 :رمساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

وعن اإلدارة البلدية حض كل رمن السيد أحمد الحاج رمبارك الكاتب العام للبلديـــــة رمق ر الجلسة
والسيد المنصف خليفة عن رمصلحة النظافة بالبلدية .
كما حضــــ الجلسة ثلة رمن المواطنين ورمكونات المجتـــــمع المدني.
2
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إفتتح الســـــيد فـــــــاروق بوعســـــــــــك رئيس النيــــــــابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة
الجلسة رم حبا بالحضور ورمب زا أهمية هذه الجلسات في اإلقتـــــــ اب رمن المواطن واإلنصات إلى رمشاغله
رمع ض ورة تضـــــاف الجهود في سبيل دفع نسق التــــــنمية وتحــــسيــــــن ظ وف عيش رمتســـــــاكني
رمدينة زاوية سوسة  ،تمّ أعطى لمحـــــة على سي المــــــشاريع البلدية السنوية بعنوان سنة  6102تــــــــبعا
للجدول التالي:
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وإث ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف ط ح رمشاكلهم ورمقت حاتهم والتي
تمحورت كما يلي :
رمشاغل ورمالحظات المواطنين

4

ردود أعضاء النيابة الخصوصية

-

البنية االساسية :



التساؤل حول جدوى تعبيد الط قات بنهج صدام حسين ض ورة تعبيد نهج صدام حسين تكمن رمن ج اء تدخالت رمختلف
رمع ض ورة إيجاد حل لمسألة تص يف رمياه االرمطار المتدخلين العمورميين ( الش كة التونسية للكه باء والغاز ،الديوان
خاصة بعد عملية التعبيد على رمستوى نهج الجبل الوطني للتطهي والش كة الوطنية إلستغالل المياه ) رمع ورود
العديد رمن تشكيات المواطنين وبالنسبة لمشكلة تص يف رمياه
والط يق الوطنية.
االرمطار سيقع تبعا وعند إنتهاء أشغال التعبيد القيام بمعالجتها.



المطالبة بب رمجة اإلعتمادات الض ورية لل بط بشبكة إنطلقت أشغال تطهي واد القوس رمنذ اسابيع وهي رمتواصلة أرما
المياه المستعملة وتعبيد الط قات بواد القوس.
بالنسبة لتعبيد الط قات فإنه رم تبط بب رمجة اإلعتمادات رمن عدرمه
رمن ط ف البلدية على ضوء رمبدأ التشاركية ،بالمخطط السنوي
بعنوان سنة  6101وتوف اإلعتمادات الض ورية.



دعوة البلدية إلى التدخل بمد شبكة التنوي العمورمي بكل سيتم التدخل بهذه المناطق عب إنجاز اشغال رمدّ شبكة التنوي
رمن ط يق المنزل وسانية جبارة (وراء رمنزل المواطن العمورمي بعد الت فيع في رمعدّالت الجهد الخاصة رمن ط ف الش كة
التونسية للكه باء والغاز.
عز الدين بوعسك ).



التاكيد على دعوة البلدية إلى التدخل الفوري لموضوع في إنتظار فض اإلشكال العقاري والتنسيق رمع رمصالح الديوان
ال بط بشبكة تص يف المياه المستعملة بحي بوزعبية.
الوطني للتطهي .

-

النظافة والعناية بالبيئة :



دعوة البلدية إلى القيام بحملة لمنطقة واد القوس لقنص سيتم التنسيق رمع خلية الش طة البلدية للقيام بحملة خالل االسبوع
الكالب السائبة ورمقاورمة الحش ات خاصة على رمستوى القادم ،أرما بالنسبة لمقاورمة الحش ات فإن البلدية بصدد القيام
رمجمّع قواري الغاز.
بحملة في الغ ض.



ض ورة ت كيز حاويات الفضالت المنزلية بالكيفية والعدد سيتم ضبط أرماكن الت كيز والقيام بتوزيع الحاويات حسب
الحاجيات الحقيقية.
الكافي بشارع الزهور.



اإلشارة إلى رموضوع المناطق الخض اء بالمنطقة البلدية رغم النقص الحاصل بالموارد البش ية لبلدية المكان فإن هذه
وعدم صيانتها وتهيئتها بصفة دورية.
األخي ة وحسب اإلرمكانيات المتاحة لها تقوم بالصيانة والتهيئة
بصفة دورية.

-

رمسائل رمختلفة :



ض ورة التدخل العاجل لمقاورمة ظاه ة اإلستغالل المف ط تمت رم اسلة الش طة البلدية للقيام بحملة للحدّ رمن ظاه ة إسغالل
لل صيف والط يق العام بكارمل المنطقة البلدية وبصفة ال صيف.
خاصة ط يق  08جانفي،ط يق نبهانة وشارع القاه ة.
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إعادة النظ في إنجاز رمخفضات الس عة بالمنطقة البلدية تم ت كيز رمخفظات الس عة على ضوء رمطالب العديد رمن
خاصة في رما يتعلق بمناطق وط يقة اإلنجاز على غ ار المواطنين لكث ة الحوادث على رمستوى شارع الزهور وكانت
عملية دراسة رمناطق ت كيز المخفظات حسب طلبات المواطنين.
رماهو رموجود بشارع الزهور.



الدعوة إلى صيانة وتجهيز رمق دار الجمعيات( الباب
ال ئيسي لقاعة اإلجتماعات ،Bloc Sanitaire،تاثيث سيتم درس الموضوع رمن حيث الجدوى اإلقتصادية لتسويغ رمق
دار الجمعيات خاصة رمعلوم التسويغ الحالي رمع إرمكانية تاثيث
المكاتب ).
المق .



الدعوة إلى رمواكبة البلدية الشغال تهيئة رمق الولي
سيدي ف ج.

تتم رمتابعة األشغال رمن ط ف المصلحة الفنية للبلدية.



ض ورة دعوة البلدية للقيام بحمالت عب الفتات
تحسيسية حول رمقاوة ظاه ة بيع االراضي غي
المقسمة.

قارمت البلدية في السابق بهذه العملية وهي رمستعدة للقيام بحملة
تحسيسية اخ ى .

*6
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8

عمال بمقتضيات القانون عدد  32لسنة  0612المؤرخ في  08رماي 0612الفصل  62رمنه المتعلق
بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة رمنها القانون عدد
 22لسنة  6111المؤرخ في  6111/06/02الفصل  33رمنه .
وطبقا للق ار المشت ك لوزي الداخلية ووزي المالية المؤرخ في  6112/13/30و المتعلق بضبط صيغة
و تبويب رميزانيات الجماعات المحلية و الملحق عدد  18للتعليمات العارمة عدد  06لسنة 0611
المع وض على أنظار المجلس البلدي رمش وع ختم الحساب المالي بعنوان سنة .6102
*المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية لتصرف :8102
مليونان وثمانمائة وتسعة وسبعون الفا وأربعمائة وإثنان وثمانون دينارا وخمسمائة وثمانية عشرة مليما

 972.2742978.2د

*المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتص ف :6102

مليون وتسعمائة وإثنان وسبعون ألفا و مائة وأربعة وأربعون دنانير وستمائة وخمسة وثمانون مليما

 .72.97.447928د

*مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان االول والتي يصرح بإلغائها

:

إثنان و سبعون الفا و أربعمائ ة وتسعة وسبعون دينارا و ستمائة و أربعة و تسعون مليما7
 .01 79.. ،429د

*مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالجزئين  3و  4من العنوان الثاني والتي يصرح بإلغائها :
ال شيئ

*مبلغ الفائض من العنوان األول الدي يرخص في نقله إلي المال اإلحتياطي:

أربعم ائة وثمانية وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون دينارا وثمانمائة وثالثة عشرة مليما
 492 7.82 ،2.1د

*مبلغ الفائض من الجزئين  3و  4من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلي المال
اإلحتياطي :

أربعمائة وثمانية وثالثون ألفا وخمسمائة وثمانية وسبعون دينارا وعشرون مليما
 412 78.2 ،090د

وبعد النقاش والــــــــتداول وافق أعضاء النـــــيابة الخصوصـــية على ختــم الحـــساب المالي
لسنة  6102وفقا للمعطـــــيات المبينة أعـــاله والق ار وك اس الحــساب المالي المــصاحب للمداولة.
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المعــــــروض على أنـــــظار أعضاء الـــــنيابة الخصوصية تـــــحويل إعتـــمادات
داخل العنوان األول بعنوان خالص متخلدات الشركة الوطنية لتوزيع البترول و رصد
اإلعتمادات الضرورية للقيام بدورة تكوينية لعدد  4أعوان لمنظومة "إنصاف" تبعا للجدول
التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد
الفقرة
الفرعية

عدد
الفصل

عدد
الفقرة

18811

1110

111

16610

1132

116

16616

1131

110

الترفيع في اإلعتمادات
عدد
الفقرة
الفرعية

عدد
الفصل

عدد
الفقرة

1121

116

1162

110

بيان الفصول

المبلغ

نفقات
التص ف
الطارئة
اإلنتخابات

811.111

16610

0.111.111

16610

ش اء
العقاقي

بيان الفصول

المبلغ

رمتخلدات تجاه
الش كة الوطنية
لتوزيع البت ول
رملتقيات للتكوين

811.111

0.211.111

211.111

0.611.111

0.611.111

وبعد التداول والنـــــقاش وافق أعضاء الــــــــنيابة الخصوصية على تحويل إعتـــــمادات داخل
العــــنوان األول حسب المعطيات الــــــمذكورة بالـــــجدول أعاله.

*إختــتام الجلسـة:

-----------------

وجه السـيد رئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعضاء المجلـس رمؤكـدا على ضــ ورة بذل
قصارى الجهد خدرمـة للصالح العـام رموصـــــيا باإلنصــات إلى رمشاغل المواطـنيـن واختتمت الجلسـة في حدود
الساعة رمنتصف النهــار.
زاوية سوسة في .............
المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

رئيــس الـنيابة الخصوصية

محاضر جلسات المجلس البلدي

رمحمد رمارمــــــي
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أحمد الحاج رمبارك

فاروق بوعسك
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