الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس النــيابة الخصــوصية المنع ــقد
خــالل الدورة العاديــة الثالثة لسن ــة 6102
ليوم السبــت  62جويلي ــة 6102
تبعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  84لسنة  6112المؤرخ في  01جويلــــية ، 6112
وتنفــيذا لألمر عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعــلق بحل بعض المجالس البـــــلدية
بتراب الجمهــورية التونســية واألمـر عــــدد  2012لسنة  6100الـــــمؤرخ في  66أكتوبر  6100المتعلق
بتسمية نيـابات خصوصــية  ،وبناءا على اإلستـدعاء الموجـه إلى أعضاء النيابة الخصوصية عدد 2116
بتاريخ  04جويلية  6102والمتضـمن النـص الـتالي :

وبــعـد  ،يتــشــرف رئيــس النيــابة الخصوصية لبلــديــة زاويــة سوســة باستدعائكم
لحضـور جلسة الدورة العادية الثالثة لسنـــــــــة  6102للمجلس البلدي بزاوية سوسة المقــرر
عــقـدها :
*يــــــــــــــوم :السبــــــــــت  32جويلية 3102
*على السـاعة  :الخامسة مساء بمقر قصر البلديـــــة.
عقـــــدت النيابة الخصوصية بزاويةة سوسةة جلســةـة يةوم السةبت  62جويليةة  6102بقصةر البلديةة
وقد ترأس الجلسة السيد فــــاروق بوعســـكر رئيس النيـــــــابة الخـــــصوصية .
وفي الموعــــــد والمكـــــان المحدديــــــن حضر الســـــــادة والســـــــيدات :
ـ السيد عامر عبــداهلل

 :مســاعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلقتصادية واألسرة

ـ السيد محمد مام ــي  :مساعد ورئيس لجنة االشــــغال والتهـــــيئة العمـــرانية
ـ السيدة سلوى بن فرج

 :مساعدة و رئيسة لجنة الــــشؤون اإلجتماعية واالسـرة

ـ السيد حلمـي بن هنية  :مساعد و رئيس لجنة الشباب و الرياضة و الثقافة .
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محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

وتغيب بدون عذر كل من السيدة ليليا بن صالح مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية
ولجنة العمل التطوعي  ،السيــــد أنيـــــــس خليفة مستشار ورئيس لجنة الصحة والنــــــظافة والعناية
بالبيئــــة والسيد مجــدي قــريرة مستشار ورئيـس لـجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــة .
وحضــر الجلسة السيد أحـمد الحاج مبـارك كاتـب عام البــلدية ومقـــــرر الجلسة والسيد قابــض
المالية بزاوية سـوسة.
و شرع أعضـــــاء النيـــــابة الخصوصيـــــة في مــــداوالتـــــــهم.
افتتاح الجلــســة :

استهل الســـــيد فـاروق بوعســـكر رئيـــس النيــــــــابة الخصوصـــية أشــــــغال الجلــــسة
مرحبـــــا بالحاضــرين إثر ذلك تال جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت المواضيـــع التاليـــــة :
0
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 مقـــــــترحات الجلــــــسة التمـــــهيدية متابعة الوضعية المالية لميزانية سنة  3102الى موفى شهر جوان 3102 متابعة تـــــقدم المشـــــــاريع الـــــبلدية اإلقتراع على مشرع ميزانية سنة 3102 الموافقة على تعديل األثمان المرجعية للمتر المربع ألصناف العقارات المبنية الموافقة على تحييين قرار ضبط تعريفة المعاليم المرخص لبلدية زاوية سوسة فيإستخالصها
 حول الموافقة على طرح  2أجزاء من قطعة أرض من الملك البلدي العام و إعادة ترتيبهماالى الملك البلدي الخاص قصد التفويت فيهما للسيد البشير بن الحاج أحمد بن نجيمة لتكملة
مقاسمه
 الموافقة على تحديد السعر اإلفتتاحي لمعاليم لزمة السوق األسبوعية لسنة 3102 -الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول

8
9
 - 01المصادقة على إتفاقية التصرف في إسناد خدمة تذاكر األكل بين
البلدية وودادية أعوان و عملة بلدية زاوية سوسة .

*0مقترحات الجلسة التمهيدية:
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية 6112
وخاصة 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 6100
المتــــعلق بتسمية نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة
الخصوصية تحت عــــدد  2116بتاريخ  6102/12/68واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  26بتاريخ
 6102/10/01تم عقـــد الجلسة التمهيديــة الثالثــة لسنــة  6102يوم السبت الموافـق الثالث بعد الـزوال

2

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

بقصر البلدية وقد ترأسها السيد فاروق بوعســـــكر رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضور السادة
األعضاء اآلتي ذكرهم :
ـ

محمد مامـــــــــــي

 :مساعد ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

ـ

سلــــوى بنــــــفرج

 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واالسرة

ـ

ليــليا بن صـــــــالح

 :مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــة مقرر الجلسة
والسيد المنصف خليفة عن مصلحة النظافة بالبلدية .
كما حضــــر الجلسة ثلة من المواطنين ومكونات المجتـــــمع المدني.
إفتتح الســـــيد فـــــــاروق بوعســـــــــــكر رئيس النيــــــــابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة
الجلسة مرحبا بالحضور ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتـــــــراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله
مع ضرورة تضـــــافر الجهود في سبيل دفع نسق التــــــنمية وتحــــسيــــــن ظروف عيش متســـــــاكني
مدينة زاوية سوسة  ،ت ّم أعطى لمحـــــة على سير المــــــشاريع البلدية السنوية بعنوان سنة 6102
تــــــــبعا للجدول التالي:
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية 6112
وخاصة 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 6100
المتــــعلق بتسمية نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة
الخصوصية تحت عــــدد  28بتاريخ  6102/10/01واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  26بتاريخ
 6102/10/01تم 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 هللا

 :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
3

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة ومقرر
الجلسة
إفتتح السيد فــــــاروق بوعسكـــــر رئيـس النيابـة الخصوصيـة 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 المشاريغ 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

بتاريخ 6101/06/2

العمومي
مشروع التنوير

إنطالق األشغال

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
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محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

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

* البني ــة األساسي ــة :
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.

* النظافة والعناية بالبيئة :
*

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 .

* م ـســائل مختلف ــة :
* 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 الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعل:
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 .
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محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

 *6متابعة الوضعية المالية لميزانية سنة  6102الى موفى شهر جوان :6102

 *2متـابعة ت ـقدم سير المشاريع البلدية:
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

بتاريخ 6101/06/2

العمومي
مشروع التنوير

إنطالق األشغال

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

في طور الدراسة

811

مقر قصر البلدية
إقتناء معدات

6101

إعادة طلب العروض

81

نظافة وطرقات

للمرة الثانيــــــــــة

Mnichargeuse

إعادة صياغــــــــة
كراس الشــــــروط
الفـــــــنية الخاصة

 *8الموافقة على اإلقتراع على

مشروع ميزانية سنة :6101

عمال بمقتـــــضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحــــلية عدد  21لسنة  6111المؤرخ في
 04ديسمبر  6111و النصوص المنقحة له و طبقا للفصل  02منه يتولى رئيس النيابة الخصوصية عرض
مشروع الميزانية على النيابة الخصوصية في الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي.
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و تبعا لذلك المعروض على أنظار النيابة الخصوصيـــــــة مشروع الميزانية المــصاحــــــب والمقترح
على أنظاركم للنظر قصد عرضه على أنظار المجلــــــس البلدي للموافقة طبقا للفصل  01من القانون
األساسي المشار إليه آنفا و الذي ينص على أنه يتم االقـــــتراع على تقديرات النفقـــــــات بالنسبة إلى كل
عنوان من الميزانية حسب األجــــــزاء و األقســـــــــام و الفصول كما نص على االقتراع على تقديرات
الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حســـــــب األجزاء و األصناف.
وقد تم إعداد مشـــــــروع المـــــيزانية بإعتماد المقتضيات المنصوص عليه بمكتوب السيد والي
سوسة عدد  4488بتاريخ  6102/12/21حول إعداد ميزانيات البلديات لسنة  6101والتي من أهمها:
*اإلقتصار على رصد تقديرات النفقات الوجوبية حسب األولوية والمتعلقة اساسا بالتأجير ووسائل المصالح.
*تسديد اقساط القروض لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أصال وفائدة في حدود
اإلمكانيات المتاحة.
*عدم إدراج تقديرات الموارد الراجعة للبلديات والمقتطعة من موارد المجلس الجهوي.
عالوة على تغيير في برمجة اإلنتدابات باإلدارة البلدية وذلك خالفا للمخطط الخمــــــــاسي لإلنتدابات
 6161/6102المصادق عليه بمقتضى مضمون مداولة المجلس البلدي بـــــــــتاريخ  10أوت 6101
بالتقليص في عدد إنتدابات العملة من عدد  8عملة واإلقــــتصار على عدد( 6عامل من الوحدة الثانية
إختصاص ميكانيكي) و(عامل من الوحدة األولى إختصاص رافع فضالت) في المقابل برمجة إنتداب كاتب
تصرف صنف ب وذلك لتعزيز قسم الحالة المدنية.
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* قــرار المج ـلـس :
وبعد النقاش والــــــــتداول وافق أعضاء النـــــيابة الخصوصـــية على اإلقتراع على مشروع
ميزانية سنة  6101وفقا للمعطـــــيات المبينة أعـــاله .

 *1الموافقة على تعديل االثمان المرجعية للمتر المربع ألصناف العقـارات المبنية:
عمال بمقتضيات األمر عدد  0041لسنة  6111المؤرخ في  08ماي  6111والمتعلق بضبط الحد األدنى والحد
األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات
المبنية.
وعمال بمقتضيات القرار البلدي المؤرخ في  11أوت  6111والمصادقة عليه بتاريخ  01سبتمبر .6111
وتبعا لمنشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد  18بتاريخ  00فيفري  6102حول ضبط المتطلبات العامة إلنجاز
اإلحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المــــحلية للفترة 6162/6101
نص على تحيين االثمان المرجعية المنصوص عليها باالمر عدد  0041لسنة  6111المؤرخ في  08ماي
والذي ّ
 6111المعتمدة إلحتساب وتوظيف المعلوم على العقارات المبنية كـــلما دعت الحاجة لذلك وذلك بالنسبة
للجماعات المحلية التي ال تعتمد حاليا الحدود القصوى لالثمان المرجعية.
المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية تعديل األثمان المرجعية للمتر المربع الــــــــــمبني لكل
صنف من اصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي:

صنف
العقار
الصنف 0
الصنف 6
الصنف 2
الصنف 8
8

المساحة المغطاة
مساحة التتعدى
 011متر مربع
مساحة تفوق 011
متر مربع والتتعدى
 611متر مربع
مساحة تفوق 611
متر مربع والتتعدى
 811متر مربع
مساحة تفوق 811

الثمن المرجعي للمتر المربع المبنية (د)
المقترح المعروض
القرار البلدي المؤرخ
األمر عدد 0041
للمصادقة
في  11أوت 6111
لسنة 6111
والمصادق عليه في
المؤرخ في  08ماي
 01سبتمبر .6111
6111
061
011
من  011إلى 026
من  022إلى 602

022

041

من  601إلى 611

601

621

من  610إلى 268

610

661
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متر مربع
1

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنـــــقاش وافق أعضاء الــــــــنيابة الخصوصية على تعديل االثمان المرجعية للمتر
المربع ألصناف العقارات المبنية حسب المعطيات الــــــمذكورة بالـــــجدول أعاله.

 *2الموافقة على تحيين قرار ضبط تعريفة المعاليم المرخص لبلدية زاوية سوسة في
إستخالصها :
طبقا لصدور االمر الحكومي عدد  411لسنة  6102المؤرخ في  6102/2/02بالرائد الرسمي عدد
 12بتاريخ  66جوان  6102والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخالصها.
وتطبيقا لمقتضيات تعليمات العمل عدد  21بتاريخ  6102/1/0الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة
العمومي ة واإلستخالص والتي تنص على ضرورة تحيين القرارات بالنسبة للتعريفات التي يتم ضبطها بقرار
من الجماعة المحلية.
المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية دراسة والموافقة على تحيين التعريفات للمعاليم
المبينة بالجدول التالي :
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* قرار المجلس :
وبعد التداول والنـــــقاش وافق أعضاء الــــــــنيابة الخصوصية على تحويل الموافقة على تحيين قرار
ضبط تعريفة المعاليم المرخص لبلدية زاوية سوسة في إستخالصها حسب المعطيات الــمذكورة
بالـــــجدول أعاله.

 *1الموافقة على طرح قطع أرض من الملك البلدي العام و اعادة ترتيبهما للملك البلدي الخاص
قصد التفويت فيهما للسيد البشير بن الحاج أحمد بن نجيمة لتكملة مقـاسمه :
تطبيقا لمقتضيات الفصل  033من القانون األساسي للبلديات و منشور السيد وزير الداخلية
عدد 22المؤرخ في  32جويلية  ، 0929المعروض على أعضاء النيابة الخصوصية الموافقة على
عملية طرح ملك بلدي عام وإعادة ترتيبها للملك البلدي الخاص و التفويت في  2اجزاء من عقار
بلدي (ملك بلدي عام طرقات) بمساحة جملية  50م 20 ( 3م م 09+م م0+م م) وفقا لمثال
التقسيم التابع لكل من السيد البشير بن أحمد بن نجيمة والسيدة لطيفة بنت جعفر بن نجيمة
المصادق عليه من اإلدارة الجهوية للتجهيز و اإلسكان بتاريخ  3102/14/39تحت عدد 01282
للسيد البشير بن أحمد بن نجيمة حسب تسعيرة مصالح أمالك الدولة و الشؤون العقارية و ذلك
قصد تكملة مقاسمه عدد 2،4و 5من القطعة عدد  0949موضوع الرسم العقاري 042008
سوسة وذلك تبعا لألمثلة الهندسية المصاحبة ووفقا لقرار إعادة الترتيب المعد في الغرض.

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنـــــقاش وافق أعضاء الــــــــنيابة الخصوصية على الموافقة على طرح قطع
أرض من الملك البلدي العام و اعادة ترتيبهما للملك البلدي الخاص قصد التفويت فيهما للسيد البشير بن
الحاج أحمد بن نجيمة لتكملة مقاسمه.

 *4الموافقة على تحديد السعر اإلفتتاحي لمعاليم لزمة السوق االسبوعية لسنة : 3102
وبعد في إطار ضبط االثمان اإلفت تاحية التقديرية المرجعية لألسواق الراجعة بالنظر للجماعات
المحلية وذلك بما يتناسب مع تطوّر النشاط وتكاليف اإلستثمار والظرف اإلقتصادي للمنطقة عالوة
على تحيين تعريفة المعاليم المرخص للبلدية في إستخالصها داخل األسواق بمقتضى االمر عدد
 815لسنة  3102المؤرخ في 3102/12/02
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المعروض على السادة أعضاء النيابة الخصوصية تحديد السعر اإلفتتاحي لبتة إستلزام السوق
األسبوعية بزاوية سوسة بعنوان سنة  3102وذلك أحذا بعين اإلعتبار مقتضيات منشور السيد وزير
الداخلية عدد  20بتاريخ  0992/18/39والقاضي بأن يتضمن المعلوم الجملي للبتة معلوم تنظيف
السوق االسبوعية والمقدّر بــــ% 5

المعلوم السنوي

السنة

3104

 0.904.511د (إستغالل
مباشر)
 5.211.111د

3102

 2.111.111د

3105

معدّل الثالثة سنوات
األخيرة

 4.911.111د

السعر اإلفتتاحي
المقترح
بعد زيادة % 5

 2.111.111د

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنـــــقاش وافق أعضاء الـنيابة الخصوصية الموافقة على تحديد السعر اإلفتتاحي
لمعاليم لزمة السوق االسبوعية لسنة 6101

 *6الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان االول:
المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية تحويل إعتمادات داخل العنوان االول
بعنوان الفصل المتعلقة بـــ:
المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر االكل لالعوان  :وذلك تفعيال لمقتضيات منشوررئاسة الحكومة عدد  14المؤرخ في  09جانفي  3102حول إنتفاع االعوان العموميين
العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر االكل وتعليمات العمل عدد  38بتاريخ
 39فيفري  3102الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة واإلستخالص و ذلك تبعا للجدول
التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
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محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

عدد الفصل

عدد
الفقرة

عدد
الفقرة

بيان الفصول

المبلغ

الفرعية

16610

1114

110

إقتناء
معدات
التصرف
اإلداري

3 000,000

16610

1124

110

16610

1126

111

أتعاب
وإختبار
ومصاريف
أخرى
معاليم
التسجيل

2 500,000

12216

1114

111

منح
الجمعيات

الجملة ............................

عدد

عدد

الفصل

الفقرة

12218

1110

عدد
بيان الفصول

الفقرة

المبلغ

الفرعية

111

المياهمة لفائدة
الودادية بعنوان
خدمة تذاكر األكل
لالعوان

16 800,000

611.111
10 400,000

16 800,000

الجملة ............................

16 800,000

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

التصرف في إسناد خدمة تذاكر األكل بين البلدية وودادية أعوان
 *01المصادقة على إتفـاقيّة
ّ
وعملة بلدية زاوية سوسة:
المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية المصادقة على إتفاقيّة التصرّف في إسناد خدمة
تذاكر األكل بين البلديّة ووداديّة أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة و ذلك تطبيقا للمنشور عدد  18الصادر
عن رئيس الحكومة بتاريخ  06جانفي  6102المتعلق بتنظيم عملية إسناد تذاكر األكل إلى األعوان العموميين
العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات والذي ينص على ضرورة إبرام إتفاقية بين الهيكل اإلداري وإدارة
الودادية المعنية للتصرف في خدمة تذاكر االكل .

إتفـــاقيــــة التّصرّف في إسناد
خدمة تذاكر األكل بين بلدية زاوية سوسة
وودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة

12

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  6102بتاريخ  62جويلية 6102

بين الممضين أسفله :
أوال  :بلديــــة زاويـــــة ســــوســــــة ممثلة في شخص رئيسها الكائن مقرها بشارع  08جانفي بزاوية
سوسة
مـ ـن جهـ ـة
ثانيا  :ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة ممثلة في شخص رئيسها الكائن مقرها بشارع 08
جانفي بزاوية سوسة
من جه ـة أخرى
تــــــمـــــــــــهـــــــيــــــد
تطبيقا للمنشور عدد  18الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ  06جانفي  6102المتعلق بتنظيم عملية
إسناد تذاكر األكل إلى األعوان العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات .
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصـــــية ببلدية زاوية سوسة المنعقدة في دورتها العادية الثالثة
بتاريخ . 6102/1/62
وقع اإلتفاق والتراضي على ما يلي:
الفصـــل األول  :موضوع اإلتفاقية

يتمثل موضوع اإلتفاقية في تنظيم اإلطار التعاقدي لتمويل ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة من طرف
بلدية زاوية سوسة وتقديم الدعم المالي لها قصد إقتناء وتوزيع تذاكر األكل على منظوريها.
الفصـــل الثاني  :الفترة التي تسند فيها تذاكر األكل

تسند تذاكر األكل لألعوان المنتفعين بها خالل كامل فترة التوقيت الشتوي المقررة باألمر عدد  0101لسنة 6106
المؤرخ في  08سبتمبر  6106بإستثناء شهر رمضان.
الفصـــل الثالث  :االعوان المنتفعون بتذاكر األكل

ينتفع بتذاكر األكل األعوان المباشرين فعليّا العاملين بكافة مصالح بلدية زاوية سوسة والخاضعون للتوقيت
اإلداري المنصوص عليه باألمر عدد  0101لسنة  6106المؤرخ في  08سبتمبر  6106ويستثنى بصفة آليّة
األعوان الذين هم في :
-

عطلة سنوية.

-

عطلة مرض.

-

عطلة مرض طويل األمد.

-

عطلة تكوين مستمر تفوق مدّتها شهر.

الفصـــل الرابع  :القيمة المالية لكنشات تذاكر األكل
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تسند للعون المنخرط و المنتفع بتذاكر األكل خالل الفترة المعنية كيفما هي مبيّنة بالفصل الثاني من هذه
اإلتفاقية وبحساب كنّش واحد كل شهر متك ّون من عدد  61تذكرة بقيمة  8دنانير التذكرة الواحدة.
الفصـــل الخامس  :إلتزامات بلدية زاوية سوسة

-

تلتزم بلدية زاوية سوسة بتقديم دعم مالي سنوي للودادية في حدود اإلعتمادات المرصودة بميزانية
البلدية لتغطية الحاجيات إلقتناء تذاكر أكل لفائدة أعوانها بحساب  11دينار عن كل عون شهريا.

-

تلتزم بلدية زاوية سوسة بموافاة الودادية بقائمة إسمية محيّنة ألعوانها وفق الفصل الثالث من هذه
اإلتفاقية يشهد من خاللها رئيسها بمطابقتها لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد  8بتاريخ
 06جانفي .6102

الفصـــل السادس  :إلتزامات ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة

-

تلتزم ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة بالتصرف في تذاكر األكل ( إقتناء وتوزيع) لفائدة
أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة والمنخرطين بها وذلك وفق أحكام المنشور عدد  8بتاريخ  06جانفي
 6102ووفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بعد توفير التمويل الالزم من طرف بلدية زاوية
سوسة.

-

تلتزم ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة بموافاة المصلحة اإلدارية ببلدية زاوية سوسة بقائمة في
كافة األعوان المنخرطين فيها والراجعين بالنظرلبلدية زاوية سوسة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر
جوان في كل سنة.

الفصـــل السابع  :دخول اإلتفاقية حيز النّفاذ

تدخل هذه اإلتفاقية حيّز النّفاذ بداية من شهر مارس .6102
الفصـــل الثامن  :مراجعة اإلتفاقيّة

نص قانوني أوترتيبي من شأنه المساس بما تتض ّمنه خاصة عند
يقع مراجعة هذه اإلتفاقية وجوبا عند صدور كل ّ
مراجعة المنشور عدد  18بتاريخ  06جانفي  6102الصادر عن رئيس الحكومة.

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنـــــقاش وافق أعضاء الــــــــنيابة الخصوصية على المصادقة على إتفاقيّة
التص ّرف في إسناد خدمة تذاكر األكل بــــــين البلدية وودادية أعــــوان وعملة بلـــــدية زاوية سوسة.
-----------------

*إختــتام الجلسـة:
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وجه السـيد رئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعضاء المجلـس مؤكـدا على ضــرورة بذل
قصارى الجهد خدمـة للصالح العـام موصـــــيا باإلنصــات إلى مشاغل المواطـنيـن واختتمت الجلسـة في حدود
الساعة السادسة والنصف مساء .
زاوية سوسة في

المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

.....................................

رئيــس الـنيابة

الخصوصية

محاضر جلسات المجلس البلدي

محمد مامــــــي
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