الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس ال ــنيابة الخصـوصية المنع ــقدة
خــالل الدورة العاديــة الــثالث ـ ـ ــة لسنـة 1027
ليوم األربـ ــعاء  21مـ ـ ـ ــاي 1027
تبـــــعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  84لسنة  1002المؤرخ في  27جويلــــية 1002
وخاصة الفصل  21المتعلق بحل المجلــــــــــس البلــــدي.
وتنفــيذا لألمــر الحكومي عدد  838لسنة  1027المؤرخ في  21أفـــريل  1027المتعلق بتسمية نــــيابات
خصوصيـــة ببعــــض البــلديات بتراب الجمهـــورية  ،وبناءا على اإلستـــــــدعاء الموجه إلى أعضاء النيـابة
الخــصــوصية عدد  2078بتاريخ  14جــــــــــــوان  1027والمتـــضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـس النيــابة الخصوصية لبلدية زاويـة سوســة باستدعائكم لحضـور جلسة الدورة
العادية الثالثــــــــــــة لسنـة  1027لمجلس النيابة الخـــصوصية ببلدية زاوية سوسة الموافــــــق ليوم األربعــــــاء
 21جويليـــــــــــة  1027على الـــــساعة العاشـــرة صبــــــــاحا بمقر قصر البلديــة ».
عقــدت النيابة الخصوصية ببلديةة زاويةة سوسةة دورتهةا العاديةة الثالثــــــةـة لمجلةس النيابةة الخصوصةية يةوم
األربعــــــةةـاء  21جويليـــــــــةةـة  1027بقصةةر البلديةةـة  ،وقةةد تةةرأ

الجلسةةة السةةيد قةةياءالدين بةةوقرة رئةةيس النيابةةة

الخصوصية كما حضرها السادة والسيدات :

ـ السيد أحمد أنيس كحلول  :مساعد أول ورئيس لجنةالصحة والنظافة والعناية بالبيــــئة
ـ السيد حامد بومعيــزة  :مساعد ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمــــرانيــة

ـ السيد عبدالكريم الغـول  :مساعد و رئيس لجنة التعاون والعالقات الخارجيـــــة
ـ السيدة عبيــر خليفـة  :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــــة

ـ السيدة ثريـا صيداوي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة ولجـــــنة
العمل التطوعي
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وتغيبت بعذر السيدة منيــرة الفتيــــتي مستشــــارة ورئيســـة لجنة الشبــاب والرياقة والثقافة والشؤون
اإلقتصاديــــة.
كما حضــر الجلسة السيد أحـمـــــــد الحاج مبـارك الكاتـــب العام للبــلدية ومـــقرر الجلسة  ،وممثل عن قابض
المالية محتسب بلدية زاوية سوســــــة.
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.

افتتاح الجلــســة :
استهل السـيد قياءالدين بوقــرة رئيـس النيــابة الخصوصـــية أشـغال الجلــسة مرحبـا
بالحاقــرين إثر ذلك تال جدول أعمال الجلسة والتي تضمنــت المواقيـــع التاليـة :
المــواضيــع
 - 1النظر في مقترحات الجلسة التمهيدية.
 - 2متابعة الوضعية المالية للميزانية إلى موفى شهر جوان .2112
 - 3متابعة تقدم المشاريع البلدية.
 - 8اإلقتراع على مشروع ميزانية سنة 1024
 - 5الموافقة على تحديد السعر اإلفتتاحي لمعاليم لزمة السوق األسبوعية لسنة 1024
 - 6الموافقة على ضبط المناطق البلدية حسب الكثافة السكانية لتوظيف المعلوم بالمتر المربع
بالنسبة لألراضي غير المبنية
 - 7الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول.
 - 4النظر في الموافقة على مطلب المواطن علي خليفة لفائدة ورثة الدهماني خليفة حول تعويضةه عينةا فةي مةازاد عةن
الربع على إثر مطلب التقسيم عدد  4805بتاريخ 1007/22/23
 - 1اإلطالع على تقرير مراجعة وتوسعة مثال التهيئة العمرانية ببلدية زاوية سوسة
- 20متابعة الوقع البيئي
- 22اإلطالع على تقارير اللجان البلدية
- 21الموافقة على مقترح إستشةارة للقيةام بأشةغال كنـــةـس يةدوي وتنظيةا الشةوارع واألنهةا والسةاحات لفائـــةـدة بلديةة
زاوية سوسة.
**********

*1مقترحات الجلسة التمهيدية:

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  1002الــــمؤرخ في  27جويلية  1002وخاصة الفصل
 21المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر الحكومي عدد  838لسنة  1027المؤرخ في  21أفريل  1027المتعلق بتسمية نيابات خصوصية
ببعض البلديات بتراب الجمهورية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت
عــــدد  956بتاريخ  2017/05/29واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عبر وسائل اإلعالم المسموعة عدد  958بتاريخ
 2017/05/29تم عقد الجلسة التمهيدية الثالثة لسنة  1027يوم األربعاء الرابع عشر من شهر جوان سبعة عشرة
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثالثة لــــسنة  1027بتاريخ  21جويلية 1027
2

وألفين على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية تحت إشراف السيد معتمد الزاوية-القصيبة والثريات و برئاسة السيد
قياء الدين بوقرة رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضورأعضاء النيابة الخصوصية وممثل عن القباقة المالية .
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحــــاج مبارك الكاتب العام للبلديــة مقرر الجلسة والســـــيد
قصي الواعر رئيس المصلحة الفنية والسيد المنصا خليفــــــة المكلا بالنظافة والعناية بالبيئة .
كما حضر الجلسة ثلة من المواطنين ومكونات المجتمع المدني.
إفتتح السيد قياء الديــــــــن بوقـــــــرة رئيس النيــــــابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة الجلسة مرحبا
بالحضور ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله مع قرورة تضافر الجهود في
سبيل دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش متساكني مدينة زاوية سوسة .
وإثر ذلك أحال السيد رئــــــيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي
تمحورت كما يلي :
* البني ــة األساسي ــة :
 المواطنون يوسا التومي ،لطفي المرداسي ،محمد جمعة وعبد العزيز الذويبي:أشاروا إلى تفشي ظاهرة التلوث نتاج غياب شبكة تطهير المياه المستعملة بكل من حي الحمادة الشرقية وحي الحريق
م طالبين السلطة المحلية التدخل لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير إليجاد حل لهذه الوقعية متسائلين في اآلن نفسه
عن مآل ما وقع اإلتفاق عليه خالل الجلسات التشاركية للمخطط السنوي بعنوان سنة  1027خاصة تعبيد الطرقات بحي
الحريق.
 المواطن محمد بن هنية :أشار إلى إعادة تعبيد شارع الجمهورية ورصد اإلعتمادات الضرورية بميزانية البلدية فيالغرض .
 المواطن محمد الزوالي :طلب برمجة المرافق الضرورية بنها اليمن على غرار تعبيد الطرقات . المواطن عماد بن عبد هللا :طلب برمجة المرافق الضرورية بحي اإلمتياز على غرار مد شبكة التنويرالعمومي وتعبيد الطرقات .
*النظافة والعناية بالبيئة :
 المواطن محمد علي الرياحي  :دعوة البلدية لتوسيع مجال تدخالت ها عبر حمالت النظافة التي تقوم بها لتشمل جلالمناطق البلدية ومن ذلك منطقة الحمادة الشرقية التي تتطلب تدخل من طرف مصالح البلدية في مجال النظافة
ومقاومة الحشرات والبعوض .
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 المواطن جعفر بوسالمة  :دعوة البلدية للقيام بحملة نظافة لفضالت البناء خلا المركب الجامعي حتى يتسنى لهمواصلة مشروعه كباعث عقاري في المنطقة .
 المواطن رفيق بن هنية  :أكد على قرورة القيام مستقبال بسبر آراء وإستشارة مواطني المنطقة البلدية حولتوقيت رفع الفضالت المنزلية في شهر رمضان مع دعوته القيام بحملة نظافة بالمنطقة السقوية.
 المواطن عماد بن عبد هللا :دعوة مصالح البلدية للقيام بحملة إلزالة كروم الهندي وجهـــر الطرقات ومقاومةالحشارات بحي اإلمتياز.
* م ـســائل مختلف ــة :
 المواطن رقا بنفرج :تسائل عن وجود المخطط المروري لبلدية المكان ومشيرا إلى اإلشكالية المروريةلشارع  28جانفي نتيجة وقوف وتوقا العربات والشاحنات على غرار النقطة المتواجدة أمام دكان الزوالي.
 المواطن محمد بن هنية :طلب من اإلدارة البلدية التدخل في أقرب اآلجال لتوسعة شارع الجمهورية علىمستوى منزل أوالد خليفة قبالة المسجد القديم وإيجاد حل لتعويض المواطنين.

* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاقرين ومقترحاتهم وقرورة دراستها حالة
بحالة وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم في حدود إمكانيات البلدية .

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاقرين وإختتمت الجلسة في
حدود الساعة منتصا النهار.
 *2متـابعة سيـر الوضعيــة الماليــة إلى موفى شهر جــوان:2112

المعـــروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية متابعة سير الوقـــعية المالية إلى موفى شهر جوان
 1027تبعا للجداول التاليــة:
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 *3متـابعة تـقدم سيـــر المــشاريع البلــدية:
بيان المشروع

سنة اإلنجاز

الكفة

التمويل

(أد)

الذاتي

نسبة تقدم اإلنجاز

تعبيد الطرقات

1025

370

210

% 200

مشروع التنوير العمومي

1022

15

15

% 100

مشروع تعبيد وتطهير

1022

500

85

 % 70من

المالحظاات

نها صدام حسين نها القاعة المغطاةتكملة شارع المغرب العربينها اليمنالحي الجامعي-حي الجبل

أشغال التطهير
 % 0من أشغال
التعبيد

تهيئة وتوسعة مقر قصر
البلدية
مشروع تعبيد الطرقات

1022

800

800

0%

في طور الدراسة

1027

250

285

0%

في طور الدراسة

إقتناء شاحنة حاملة لسلم

1027

218

218

10%

في إنتظار تسلم الشاحنة

تهذيب حي اإلزدهار1

1022

424

-

30%

تم إسناد الصفقة إلى مقاولة عبد

مشروع مد شبكة الغاز
الطبيعي بحي المندرة
وهنشير ساسي

1027

اللطيا بن رزوقة
-

-

-

تم اإلنطالق في االشغال يوم
 20أفريل 1027

 *4اإلقتراع على مشروع ميزانية سنة :2112

عمال بمقتــضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحـلية عدد  25لسنة  1007المؤرخ في  24ديسمبر
 1007و النصوص المنقحة له و طبقا للفصل  23منه يتولى رئيس النيابة الخصوصية عرض مشروع الميزانية على
النيابة الخصوصية في الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي.
و تبعا لذلك المعروض على أنظار النيابة الخصوصيــة مشروع الميزانية المصاحــب والمقترح على أنظاركم
للنظر قصد عرقه على أنظار المجلـس البلدي للموافقة طبقا للفصـــــل  25من القانون األساسي المشار إليه آنفــــا
و الذي ينص على أنه يتم االقـتراع على تقديرات النفقات بالنســــبة إلى كل عـــنوان من المـــيزانية حــــسب األجزاء
و األقسام و الفصول كما نص على االقــــتراع على تــــقديرات الموارد بالنســـبة إلى كل عنوان من المــــيزانية
حســـب األجزاء و األصناف.
وقد تم إعداد مشــروع المـــــيزانية بتوخي الواقعية والموقوعية قمانا للشفافية ومصداقية التقديرات وذلك
من خالل :
 قبط تقديرات الموارد باإلعتماد على نتائا سنة  1022ونسق إستخالص سنة  1027مع ترسيم الفوائضالمتوقع نقلها إلى تصرف سنة  1024دون األخذ بعين اإلعتبار الموارد الظرفية والمداخيل اإلستثنائية.
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 -قبط تقديرات النفقات على أسا

الموارد المتوقع تحقيقها خالل سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من

السنة السابقة لسنة التنفيذ وترسيمها حسب األهمية .
عالوة على اإلعتماد على المقتضيات المنصوص عليها بمنشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة
بتاريخ  11ماي  1027حول المصادقة على ميزانيات البلديات لسنة  1024والتي من أهمها:
*إعادة إستغالل جانب من فوائض العنوان االول لميزانية سنة  1027قمن موارد العنوان األول المقترحة بميزانية
سنة  1024وذلك بغاية تدعيم قدرات التصرف في المجال اإلداري والمالي والبيئي وخالص المتخلدات.
* مواصلة التحكم في مؤشرات المديونية،وإعطاء األولية لخالص مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز عالوة
على اإلستعداد لإلنخ راط في الخطة الوطنية لتطهير مديونية البلديات المعنية وذلك بالحرص على توفير مساهماتها
الذاتية في هذا اإلطار.
* الحفاظ على سالمة التوازنات المالية لدعم الموارد التي يتم تحويلها لميزانية التنمية وإحكام التحليل المالي لضبط
اإلدخار اإلداري إلنجاز البرناما السنوي لإلستثمار.
هذا كما تم اإلعتماد على مقتضيات بعض الجوانب الخصوصية عند إعداد الميزانية لسنة  1024والتي كانت
أهمها :
* التحكم بالتنسيق مع محاسب البلدية في الموارد البلدية على غرار موارد إشغال الطريق العام وإعتماد أهداف كمية
سنوية لإلستخالصات والسعي لبلوغها.
* برمجة ترسيم موارد العقارات المبنية وغير المبنية على قوء تثقيل جداول تحصيل معاليم  1024على قوء نتائا
اإلحصاء العشري.
*ترسيم الموارد بعنوان معاليم اإلشهار بعد التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية لغاية توظيا معاليم اإلشهار
بالطرقات الراجعة للدولة.
* قبط موارد التصرف في األسواق البلديةعبر إحكام التصرف فيها على جميع المستويات من ذلك قبط السعر
اإلفتتاحي للزمة الذي ينبني على القيمة اإلقتصادية للسوق مع اإلشارة وأنـــــــــه تبعا لمنشور إعداد ميزانية سنة
 1024فإنه يمكن للبلدية إبرام عقد اإلستلزام لفترة تتجاوز الســـنة وال تتعدى  5سنوات وذلك طالما سيؤدي هذا
اإلجراء إلى الترفيع في موارد اإلستلزام.
* مزيد التحكم في نفقات التأجير وتأمين سالمة مؤشرات التصرف المالي وقمان تناسبها مـــــــــع متطلبات الترفيع
في نسبة التأطير وذلك في حدود تسديد الشغورات الحاصلة بفعل اإلحالة عــــــــلى التقاعد أو النقل وبالتوازي تلبية
اإلحتياجات الجديدة بإستهداف اإلختصاصات الحيوية.
* إعطاء األولوية المطلقة لنفقات قطاع النظافة ،إقافة إلى قرورة الحرص على توفير التــــــكوين والتأهيل لفائدة
العملة خاصة في مجال الصيانة الدورية للمعدات وإحــــــكام إستغاللها وتهيــــــــئــة المستودعات.

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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* رصد اإلعتمادات الضرورية قصد تنظيم الفضاءات بالمستودعات البلدية وإحكام إستغاللها وصيانة المنشآت
الرياقية وفق برناما سنوي للصيانة الخفيفة يتم إعداده للغرض.
* رصد التمويالت الذاتية االزمة لمتطلبات البرناما السنوي لإلستثمار لسنة  1024في إطار البرناما التشاركي
للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية للفترة  1010/1022وكذلك من حيث إعداد الدراسات الفنية والمالية للمشاريع
الجديدة.
ع/ر

نوعية المشروع المبرما بميزانية التنمية لسنة 1024

اإلعتمادات المبرمجة

1

إقتناء معدات نظافة وطرقات Balailleuse

15 000.000

2

تعبيد طرقات

300 000.000

3

اشغال الصيانة والتعهد( إصالح طرقات)

100 000.000

4

تهيئة وصيانة المقابر

5 000.000

المعروض على أنظار أعضــــاء مجلــــــس النيابة الخـــــصوصية مــــشروع مـــــــيزانية سنة 1024
تبعا للـــــــجداول التالية  ،عــــلما وأنه تم عــــــرض الموقـــــــوع على أنظار المـــــكتب البلدي المنعــــــقد بتاريخ
 27جويلية : 1027

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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خالصة نفقات ميزانية البلدية
***********

المبلغ (د )

بيان النفقــــــــــــات

نفقات العنوان األول
الجزء األول  :نفقات التصــــــــــــرف
القسـم األول

 :التأجير العمومي ................................................................................

403.101

القسـم الثاني

 :وسائل المصالح ............................................. .....................................

238.300

القسـم

الثالث :التدخل العمومي ..................................................................................

201.325

القسـم

الرابع :نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة ................................. ....................

233

جملة الجزء األول .........................

2 580.000

الجزء الثاني  :فوائد الدين
القسـم الخامس

 :فوائد الدين ................................................ ................................
جملة الجزء الثاني .........................
جملة نفقات العنوان األول .......................

40.000
40.000
2 210.000

نفقات العنوان الثانــي
الجزء الثالث  :نفقات التنمية
القسـم الساد

 :اإلستثمارات المباشرة .......................................................................

القسـم السابع

 :التمويل العمومي.................................................... ............................

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

القسـم الثامــن

 :نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة ......................................................

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

القسـم التاســع

 :نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة ..................................... .....
جملة الجزء الثالث .........................

100.000

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

100.000

الجزء الرابع  :تسديد أصل الدين
القسـم العاشر

 :تسديد أصل الدين ................................................... ....................
جملة الجزء الرابع .........................

230.000
230.000

الجزء الخامس  :النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة
القسـم العاشر

 :النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة ...................................................
جملة الجزء الخامس .........................
جملة نفقات العنوان الثاني ............................

مجموع نفقات ميزانية البلدية

2030.000
1250.000

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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* قــرار المج ـلـس :
وبعد النقاش والــــــــتداول وافق أعضاء النـــــيابة الخصوصـــية على اإلقتراع على مشروع
ميزانية سنة  1024وفقا للمعطـــــيات المبينة أعـــاله .
 *5الموا فقة على تحديد السعر اإلفتتاحي لمعاليم لزمة السوق االسبوعية لسنة : 2112

وبعد في إطار ضبط االثمان اإلفتتاحية التقديرية المرجعية لألسواق الراجعة بالنظر للجماعات
المحلية وذلك بما يتناسب مع تطوّر النشاط وتكاليف اإلستثمار والظرف اإلقتصادي للمنطقة كما تم
بيانه بمنشور السيد وزير الشؤون المحلية بتاريخ  22ماي  2112حول المصادقة على على ميزانيات الجماعات
المحلـــــية لسنة  2112عالوة على تحيين تعريفة المعاليم المرخص للبلدية في إستخـالصها داخل
األســواق بمقتضى االمر عدد  218لسنة  2116المؤرخ في . 2116/16/13
المعروض على السادة أعضاء مجلس النيابة الخصوصيــــــة تحديد السعر اإلفتتاحي لبتة
إستلزام السوق األسبوعية بزاوية سوسة بعنوان سنة  2112وذلك أحذا بعين اإلعتبار مقتضيات
منشور السيد وزير الداخلية عدد  61بتاريخ  1226/12/22والقاضي بأن يتضمن المعلوم الجملي للبتة
معلوم تنظـــيف الســـوق االسبوعيــــة والمقدّر بــــ % 8مع اإلشارة وأنـــــه تبعا لمنشور إعداد ميزانية
سنة  1024فإنه يمكن للبلدية إبرام عقد اإلستلزام لفترة تتجاوز الســـنة وال تتعدى  5سنوات وذلك طالما ســــــيؤدي
هذا اإلجـــــــراء إلى الترفيــــــع في موارد اإلستلزام  ،علما وأنــــــه تم عرض الموقوع على أنـــــــظار المكـــــــتب
البــــــلدي المنعـــــــقد في جلســـــــته بتاريخ  27جويليـــــــــة .1027
السنة
2118
2116
2112

المعلوم السنوي
 8.611.111د
 2.111.111د
 2.111.111د

معدّل الثالثة
سنوات األخيرة

السعر اإلفتتاحي المقترح
بعد زيادة % 8

 6266.111د

 2611.111د

الفترة سنة أو 8
سنوات

سنــــــــــــــــة

قرار المجلس :
وبعد الدر

والنقاش وافق أعضاء مجلــــــس النيابة الخصوصية على تحديد السعر اإلفتتاحي لمعاليم

لزمة السوق األسبوعية لسنة  1024حســـب الجدول المبـــين أعاله .
 *6الموافقة على ضبط المناطق البلدية حسب الكثافة السكانية لتوظيف المعلوم بالمتر المربع
بالنسبة لألراضي غير المبنية:
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تطبيقا لمقتضيات كل من الفصل  33من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 11لسنة  1222المؤرخ في  3فيفري  1222كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص الالحقة والفصل
األول من األمر الحكومي عدد  326لسنة  2112مؤرخ في  22مارس  2112المتعلق بضبط
المعلوم بالمتر المربع

بالنسبة لألراضي

غير المبنية  ،المعروض على أنظار مجلس النيابة

الخصوصيـــــــــــة إقتراح ضبط وتحديد جغرافيا

المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية

لتوظيف المعلوم بالمتر المربع بالنسبة لألراضي غير المبنية و ذلك بناءا على معيار الكثافة السكانية
وذلك تبعا للجدول التالي :
المعلوم
ع/ر

المنطقة

الموقع الجغرافي للمنطقة أو المناطق حسب مثال التهيئة

بالمتر
المربع
(بالدينار)

1

منطقة ذات كثافة عمرانية

1.328

مرتفعة

المنطقة البلدية المتواجدة من مفتـــــرق المعـــــهد
العالـــي للدراسات التكنولوجــــية في إتجاه الطريق
الوطنــــــية عدد  ، 12مرورا بمفترق شارع الزهور في
إتــــــجاه مفــــــترق الـــــطريق الوطنية عدد  1في إتجاه
مدرسة الجمهورية مــــــرورا بشـــــارع الجمهورية في
إتجاه الطريق الوطنيــــــة رقم  222في إتجاه مفترق
سوق الجمـــــلة في إتجاه الطـــــريق الحزامية إلى
مفترق المعهد العالي للدراســـــــات التـــــكونولوجية .

2

منطقة ذات كثافة عمرانية

باقي المنطقة البلدية

1.118

متوسطة
3

منطقة ذات كثافة عمرانية

الشئ

1.1.1

منخفضة

علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  12جويلية .2112

قرار المجلس :
وبعد الدر

والنقاش وافق أعضاء مجلــس النيابة الخصوصية على تقسيم المنطقة البلدية حسب الكثافة

السكانية لتوظيا المعلوم بالمتر المربع بالنسبة لألراقي غير المبنية وفــــــقا للجدول أعاله .
 *2الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان االول:
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المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية تحويل إعتمادات داخل العنوان االول بعنوان الفصل
المتعلقة بـــ :نفقات اإلعتناء المباشر لتشجير بعض مفترقات الطرق بالطريق الوطنية عدد  2في إتجاه مدينة مساكن
وصيانة المنشآت الريضية لتسييا ملعب الحي بسانية جبارة و ذلك تبعا للجدول التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد الفصل

عدد
الفقرة

01102

0080

عدد
الفقرة
الفرعية

بيان الفصول

002

معاليم
الجوالن

الجملة ............................

الترفيع في اإلعتمادات
المبلغ

15 000,000

عدد الفصل

عدد
الفقرة

بيان الفصول

عدد الفقرة
الفرعية

المبلغ

01101

088

002

نفقات اإلعتناء
المباشر

4 000 ،000

01101

082

000

صيانة المنشآت
والتجهيزات
الرياقية

7 000 ،000

الجملة ............................

15 000,000

15 000,000

علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  12جويلية .2112

قرار المجلس :
وبعد الدر

والنــــــقاش وافق أعضاء مجلـــس النيــــــابة الخصوصية على تحويل اإلعتمادات حـــــسب

الجدول المبـين أعــــــــــــــاله.
 *2النظر في الموافقة على مطلب المواطن علي خليفة لفائدة ورثة الدهماني خليفة حول تعويضه عينا
في مازاد عن الربع على إثر مطلب التقسيم عدد  2415بتاريخ :2112/11/13

المعروض على أنظار أعضاء مجلس النيابة الخصوصية الموافقة على مطلب المواطن علي
خليفة لفائدة ورثة الدهماني خليفة حول التعويض له عينا في نسبة مساحة األرض ما زاد عن الربع
الخاص بتقسيم الحبيب بن الدهماني خليفة ومن معه عدد  2.18بتاريخ  2112/11/13وذلك وفقا
للمعطيات التالية :
-

المساحة الجملية لقطعة األرض 1.321 :م م

-

مساحة الربع

 3822.8 :م م

-

مساحة الطرقات

 8122 :م م

-

مساحة المنطقة الخضراء

 1.81 :م م

-

المساحة التي تفوق الربع

 228..8 :م م

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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هذا كما تجدر اإلشارة وأنه وقع عرض هذا الموضوع على انظار لجـــنة األشــــغال والتهيئة
العــــمرانية بتاريخ  2جوان  2112والتي أقـــــرت تأجيل النظر في الموضوع إلى حين توفر رصيد
عقاري للبلدية قصد التعويض .
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  12جويلية .2112

قرار المجلس :
والنقاش أقر أعضاء مجلس النيابة الخصوصيـــة تأجيل النظر في الموقــــوع إلى حين

وبعد الدر

توفـــــر رصــــيد عـــــقاري للبلدية قصد التعويض.
 *9اإلطالع على تقرير مراجعة وتوسعة مثال التهيئة العمرانية ببلدية زاوية سوسة:

 (Iمناطق مراجعة مثال التهيئة العمرانية :
المنطقة عــدد : 2

منطقة بئر الحلو والحي الجامعي إلى حدود شارع الزهور إنطالقا من الطريق الوطنية
رقم  1إلى حدود بلدية الزهور :

ـ شارع  10من من كلية النقل التي تم إلغاء جزء من شارع  10م
ـ شارع  20م تابعة لتقسيم أوالد بوكمشة الرابطة )  ( DALOTمياه األمطار
ـ إمكانية إحداث عرض  20أمتار بين مصنع بن مبروك و  GP12والطريق  21م .

المنطقة عـــدد :1

المنطقة الرابطة بين شارع الزهور وطريق نبهانة والطريق الوطنية رقم : 1

ـ إمكانية التقليص من شارع  10م إلى  20أمتار أمام منزل محمد بوعكسر ) شارع الزهور ( .
ـ إمكانية وقع جزء طريق  25هنشير ساسي في مكانها الصحيح حسب الوقع الموجود
ـ مراجعة حي هنشير ساســــــــي  * :طرقات مغلقــــــــــة
*منطقة Uad1
*صبغة المنطقة  230 UAcـ 235
*المنطقة الخضراء عدد  233ـ Uaa 238
ـ مراجعة طريق  4م حسب مسارها األصلي في تقسيم عبدهللا بن نجيمة ) حي المندرة ( .

المنطقة عــدد : 3

من الطريق الوطنية رقم  1إلى حدود طريق نبهانة و  14جانفي

ـ شارع  20م من بجانب تقسيم الشطي على الطريق الوطنية رقم (Problème d’eau pluvival) 2
ـ مراجعة المنطقة عدد  72وتغيير صبغة عقار السيد محمد الهادي كحلول
ـ نها القد

* :طريق  4م أمام منزل روقة المجدوب
*تقسيم عدد  2315مقسم رقا الشويقي
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المنطقة عـدد : 8

من  14جانفي وطريق نبهانة إلى حدود قصيبة سوسة

ـ حي الحريق * :إمكانية إلغاء المنطقة المصنفة كمدرسة إبتدائية ) (equipement culturele et de jeune
*النظر في شارع  18في إمكانية التقليص منه وموقعه

المنطقة عــــــدد : 5ـ

طريق نبهانة

حي اإلمتياز  ،حي بوزعبية

ـ طريق  20م أمام منزل منير بن نجيمة أمام تقسيم علي بوعسكر 7203
ـ طريق  20م أمام منزل رقا البهلول
القطعة  B937طريق  4م
ـ إشكال مياه وخاصة أمام منزل البرني بوزعبية
ـ شارع  4م تقسيم  B817 2373إمكانية مواصلته بشارع  20م والرابط بنها اليمن
ـ شارع  20م الذي يربط نها اليمــــــــن وخالد بن الوليد أمام منزل البرني بوزعبية
ـ إعادة النظر في المنطقة الخضراء UVR 159
ـ إعادة النظر في شارع  20م وشارع  21م بناية منير بوزعبية
ـ إعادة النظر في الربط بين شارع  18م وشارع  25م أمام منزل منير بوزعبية
ـ إعادة النظر في الزنقة المتواجدة أمام المقبـــــرة وشارع  28جانفي ) منزل بن فرج (

المنطقة عـــــــدد : 2

طريق نبهانة ـ  14جانفي ـ  GP1بشارع الجمهورية

ـ إمكانية مراجعة شارع  4أمتار بجانب سياج دار الجمعيات
ـ إعادة النظر في المنطقة  UPbمن حيث الصبغة
ـ إلغاء المنطقة الخضراء عدد 254
ـ مواصلة شارع الجمهورية في التوسعة حسب الحاجة
ـ إمكانية تقليص شارع  10م الرابطة بين  GP1و 28جانفي على مستوى المخبزة

المنطقة عــــدد 7

:

من شارع الجمهورية إلى  GP1ـ  14جانفي ـ الحزامية

ـ إمكانية مراجع الدكان التابع للبلدية في نها سيدي بن عيسى
ـ إمكانية مواصلة النها أمام المقبرة وربط شارع  28جانفي بشارع صالح بن نجيمة
ـ إمكانية برمجة نها عرض  20م يربط بين شارع البيئة موقوع مياه األمطار قرب نادي األطفال
ـ إمكانية تغيير تسمية  Aمنطقة حرفيــــــة واإلقتصار على القطعة عدد  A300فقط
ـ اإلقتصار على قطعة أرض أمالك الدولة  A299في تخصيص مسرح)  (théatreمع إمكانية تغيير الصبغة .

المنطقة عــــدد 4

:

حي اإلزدهار وشارع المغرب العربي وفروعه  :شارع  14جانفي ـ الطريق

الحزامية :
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ـ مراجعة طريق  20م تقسيم منانة بوكمشة في إتجاه ملعب الحي .
ـ إعادة النظر في صبغة منطقة ملعب الحي والمنطقة الخضراء
ـ مراجعة طريق  20م ـــــ منزل يوسا التومـــــي ) مغلقة( والطريق المار بقطعة أرض عمار عبدهللا ومن معه .
ـ طريق عرض  25م المار بتقسيم مليكة نويرة ) مغلقة(
ـ طريق  4م مغلقة والمارة بتقسيم الحويا عدد 20012
ـ مراجعة مسار طريق  25م أمام جامع الــــــهداية
ـ مراجعة عدة أنها بحي اإلزدهار حسب الصورة الجويــــــة الحديثــــــــة
ـ غلق طريق عرض  25م قرب منزل سمير كحلول

 (IIتوسعة مثال التهيئة العمرانية :
ـ حي الحريق حسب الصورة الجوية الحديثة
ـ حي غر

حبيــــــــبة

ـ حي الحمادة الشرقية
ـ حي المندرة وهنشير الساسي
ـ طريق نبهانة في إتجاه الزهور ) منطقة صناعية (
ـ إقتراح برمجة ملعب بلدي
ـ إقتراح برمجة مدرسة إبتدائية بحي اإلزدهار وحي الحمادة الشرقية
ـ إقتراح برمجة مقبـــــــــــرة
ـ إقتراح برمجة دار ثقافة ـ مسرح هواء طلق
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  12جويلية .2112

قرار المجلس :
وبعد الدر

والنقاش وافـــــق أعضاء مجلس النيابة الخصوصيـــة على مقترح مراجعة مثال التهــــيئة

الــــعمرانية لبلدية زاوية سوسة.
 *11متابعــــــة الوضـــــــع البيـــــــئي:

في إطار مواكبة ومتابعة الوضع البيئي بالمنطقة المعروض على أعضاء المجلس البلدي اإلطالع
على محضر جلسة لجنة لجنـة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة جلســـة عمل يوم األربعاء  8جويلية
 2112على الساعة التاسعة صبـاحا بمقر قصر البلدية بحضــور السادة :
ـ ضياءالدين بوقـــــرة
ـ أحمد أنيس كحلــــول
ـ منيرة الفتيتــــــــــــــي
ـ عبدالكريم الغـــــــــول
ـ حامد بومـــــــــــــعيزة

:رئيس النيابة الخصوصية
 :مساعد أول
:مســـــــــــاعد
 :مســـــــــاعد
:مســــــــــاعد
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ـ عادل ميـــــــــــــالد
ـ رفيــــق الغضبـــــــان
ـ منصف خليفـــــــــــة

:عمـــــدة المنطقة
:عن المصلحة الفنية
عن مصلحة النظافة ومقرر اللجنة

حيث إفتتح السيد رئيس اللجنة الجلسة بكلمــة مرحبا فيها بكل الحاضرين وشاكرا لهم
تعاونهم وتفهمهم متمنيا أن تدور أشغال اللجنة فــي كنف الجدية المعهودة لدى جميع الحاضرين .
وإنطلقت فعاليات اللجنة كما يلي:
* إعداد برمجة خاصة للحمالت اإلستثنائية للنظافة المبرمجة ليوم  12جويلية  2112المقبل وضبط
أماكن التدخل التالية عن طريق اآللة الجارفة التابعة للمجلس الجهوي :
ـ الطريق الحزامية من مفترق الكرة األرضية إلى حدود مركز الحيطة اإلجتماعية
ـ الطريق المؤدي إلى شعبة الصنم من منزل عبيد بن عياد متمثل في إزالة طوابي الهندي ورفع
فواضل األتربة واألوساخ.
ـ حي بوزعبية قرب منزل البرني بوزعبية متمثل في التدخل في وضع أتربة ومسح الطريق لتسهيل
مرور شاحنة التطــــهير  ،القيام بالتدخل المتمثل في العناية بشبكة التطهير .
ـ رفع فواضل بحي الحريق والتنسيق مع بلدية القصيبة والثريات للتدخل.
ـ نهج اليمن ضرورة تنظيف الوادي ومجرى الماء باآللة الجارفة التابعة للبلدية .
ـ حملة نظافــــة بمحيط الكليــــــــــــــــات
ـ شارع القاهرة  :تنظيف ومسح األراضي البيضاء بجانب  TPSوبجانب دار الصادق العياشي
ـ محول نبهانة ) مسح وقلع أعشاب طفيلية ودهن حافات أرصفة والعناية بالتشجير (
ـ برمجة حملة نظافة بحي بئر الحلو وشارع الزهور
ـ تكليف عون بلدي للتنسيق مع خلية الشرطة البلدية والقيام بدوريات بالمنطقة البلدية ورفع قائمة
محينة للذين
يقومون بوضع مواد البناء واألتربة بالطريق العام وإحالتها للشرطة البلدية إلتخاذ اإلجراءات
القانونية في شأنهم.
ـ إعداد مراسالت وتوزيعها على أصحاب المحالت المفتوحة للعموم والمنازل لحثهم على تنظيف
ودهن واجهات محالتهم .
ـ وجوب توفير صندوق إسعاف بالمستودع البلدي
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ـ ضرورة إقتناء أزياء عملة للسنة المقبلة شرط أن يكون زي موحد وبه عالمة رمزية وواضحة مبينة
خاصة لعملة الليل.
ـ برمجة التدخل العاجل بملعب الحي سانية جبارة مع إمكانية تسييجه مع تركيز لوحة بيانية إسمية
للملعب.
ـ إعد اد مراسلة للوالية عن طريق المعتمدية حول رصيف شارع القاهرة ) (Terre pleineمن
المفترق الدائري الكرة األرضية إلى مفترق نبهانة.
ـ التأكيد على أصحاب المحالت التجارية والصناعية إلعداد إتفاقية رفع الفضالت الغير منزلية
ومراسلتهم في الغرض.
ـ تحيين قائمة مالكي الب ناءات المتداعية للسقوط ومواصلة القيام باإلجراءات القانونية في شأنهم.
ـ إعداد قائمة إسمية ألصحاب مالكي كروم الهندي بالمنطقة البلدية وإعداد قرارات إزالة في شأنهم
ومراسلة أصحاب هذه الكروم وإعالمهم بإزالتها مؤكدين على ضرورة إيجاد مصب لهذه الفضالت
ـ تحيين قائم ة مالكي األراضي البيضاء ومراسلتهم حول التسييج لكونها أصبحت مصبات عشوائية
للفضالت
ـ إستغالل وتوزيع الحاويات البالستيكية التي إنتفعت بها البلدية مؤخرا في إطار الصفقة المجمعة
التي ينفذها صندوق القروض بكل من األنهج والشوارع التي يمر منها الجرار مثل حي للواتي ونهج
طرابلس ونهج سيدي بنعيسى  ،زنقة التعمير وحي القوادرية.
ـ برمجة إعداد إتفاقية تعاقد بين البلدية ومؤسسة خاصة تقوم بعمليات صيانة المناطق الخضراء
والعناية بالمقابر وقلع األعشاب الطفيلية بشارع القاهرة .
ـ ضرورة القيام بالتدخل بالمستودع البلدي الحالي المتمثل في تبليط األرضية سواء بالخرسانة
اإلسفلتية أو باإلسمنت وكذلك تلبيس الجدران والسقف.
ـ مراسلة اإلدارة الجهوية للصحة بسوسة لضرورة تدعيم حاجيات المستوصف البلدي بالحاجيات التالية
:
* آلة كرســـــــي أسنان
*آلة تسجــــــيل كهربائي
ـ ضرورة برمجة حملة نظافة بطريق الموردين والتنسيق مع بلدية سوسة لهاته الحملة مع ضبط
أماكن ونوعية التدخل
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ـ تكملة تركيز سالت األوراق التي تم إقتناؤها مؤخرا أمام المدارس اإلبتدائية والمعهد الثاني
والمدرسة اإلعدادية ومركز األمن ومركز البريد والمستوصف ومركز الفالحة وأمام المعتمدية ونادي
األطفال.
ـ ضرورة دهن حافـــــــات األرصفة بشارع القاهرة وشارع الجمهورية وشارع  1.جانفي
ـ إعداج دراسة وتحديــــــــد أماكن وضع حاويات الفضالت المنزلية وضرورة فتح بعض الرصيف
لوضعها تجنبا لعدة مشاكل مع المواطنين وخاصة بشارع الزهور وبقية الشوارع
ـ إعداد دراسة ومخطط لتجميل وتحسين المفترق الدائري شارع القاهرة قرب مونوبري والمفترق
الدائري قرب محطة اللطيف طريق مساكن.
ـ تم إعداد برنامج تدخالت إستثنائية للنظافة إنطالقا من  12جويلية  2112أسبوعيا بالمعدات التابعة
للبلدية .
ـ مراسلة الشرطة البلدية حول ظاهرة الذبح العشوائي
 *11اإلطالع على تقارير اللجان البلدية:

المعروض على أعضاء المكتب البلدي تقارير اللجان البلدية:

 *1لجنة االشغال والتهيئة العمرانية :
 جلسة يوم  7جوان : 1027
الحاض ــرون :


الســـــــــادة :



 ـ ضياءالدين ب ــوقرة  :رئيس النيابة الخصوصيــــة
 ـ أحمد الحاج مبارك

 ـ أحمد أنيس كحلـول
 ـ حامد بومعيـ ــزة

 ـ عبدالكريم الغــول

 :الكاتب العام للبــلدية
 :مساعــــــــــد أول
 :رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية
 :عضو

 ـ ثريــا صيــداوي

 :عضو

 ـ منيرة الفتيتـ ــي

 :عضو

 ـ قصـي الواع ـ ــر  :عن المصلحة الفنية
 ـ رفيــق الغضبـ ــان  :عن المصلحة الفنية

المواضيــــع:


2 ـ النظر في رخصة بناء محــــــطة خـــــدمات بإسم السيد محـــــــمد مراد الشــــطي
1 ـ النظر في مطلب السيد علي خليفة حول التعويض في نسبة مساحة الطرقات ما فوق الربع
 3 ـ النظر في إسناد تراخيص النور الكهربائي والماء الصالح للشراب لمجموعة متساكني شارع الزهور بزاوية سوسة
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التقــــريـــــر :


إنعقدت لجـــــنة األشـــغال والتهيئة العمرانيـة يوم األربعـــاء  7جــــوان  1027على الســــــاعة العاشـــــــرة صباحا ،
وبعـد الترحيـب بالحاقـرين من طرف رئيس اللجنة السيد حامد بومعــيزة تم التـــطرق للمواقيع التــــــــالية :

*2النظر في رخصة بناء محطة خدمات بإسم السيد محمد مراد الشطي :
إثر المطلب المقدم من طرف السيد محمد مراد الشطي بتاريخ  1022/20/24للحصول على رخـــــــصة بناء محطة
خدمات تفتح مباشرة على الطريق الوطنية رقم  2بزاوية سوسة  ،وبعد النظر في هذا المطلب من طرف اللجنة الجهوية
لرخص البناء بسوسة بتاريخ  1022/22/1و  1027/2/24حيث تم رفض المطلب لكون المثال اليحترم مسافة التراجعات
القانونية بالمنطقة كما هو منصوص عليها بملا التجزئة عدد  20241المصادق عليه بتاريخ  1022/2/23وذلك بمسافة
 20أمتار من ناحية الطرقات حسب ما تقتضيه صبغة المنطقة ) منطقة صناعية حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية
سوسة المصادق عليه بتاريخ  1001/7/32حسب األمر عدد . ( 1320
وحيث أن المثال المقدم إقتصر على  5أمتار كمسافة تراجع  ،المعروض على أعضاء اللجنة النظر في هذه النقطة مع
إبداء الرأي من حيث الموافقة على المثال المقدم.
وبعد النقاش أكد األعضاء على أن قانون مثال التهيئة العمرانية واقح ويفرض مسافة تراجع  20أمتار  ،كما أن مثل
هذه المشاريع لها طابـــــع إقتصادي وتشغيلــــــي للمنطقة .


* قرار أعضاء اللجنــة :

وافق أعضاء اللجنة على إسناد السيد محمد مراد الشطي رخصة البناء المذكورة على أن يتم في مراجعة مثال التهيئة
العمرانية النظر في هذه النقطـــة في كامل المنطقة الصناعية المبرمجة .


 *1النظر في مطلب السيد علي خليفة حول التعويض في نسبة مساحة األرض ما فوق الربع التي تخص تقسيم
السيد الحبيب بن الدهماني خليفة ومن معه عدد  4805والمتحصل على الموافقة بتاريخ :1007/22/23




 معطيات حول التقسيم :




ـ المساحة الجملية لقطعة األرض

14321 :



ـ مساحة ربع قطعـــــــــة األرض

3592 ،5:

م2
م2



ـ مساحة الطــــــــرقــــــــــــــات

5192 :

م2



ـ مساحة المنطقة الخضـــــــراء

1451 :

م2



ـ المساحة التي تفوق الربــــــع

2954 ،5 :

م2





المعروض على أنظار اللجنة النـظر في تعويض  1158 ، 5م 1للسادة ورثة الدهمانـي خليفة حســب مطلب السيـــــــد
علي خليفة.
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 وإثر النــقاش ونظرا لعدم وجود رصـــيد عقاري للبلدية  ،تم تأجيل الموقــوع إلى حين توفر رصيد عقاري للبلدية
قصد التعويض للمواطنين.

*النظر في إسناد تراخيص النور الكهربائي والماء الصالح للشراب لمجموعة من المتساكنين بشارع الزهور بزاوية
سوسة :
المعروض على السادة أعضاء لجنة األشغال والتهيــئة العمرانية النـــظر في إمكانية إسناد تراخيـــص الماء الصالح
للشراب والنور الكهربائي لمجــموعة من المتساكنين بنها متفرع عن شــــارع الزهور قبالة مسكن السيد محمد بوعسكـــر
ح يـث تعمد المواطنون البــناء في حرمة الطرق العام حسب مثال التهيـــــــئة العمرانية عرض  10م ليصبـح بعرض 20
أمتار فقط.
تم رفض إسنــاد التراخيـــص المذكورة من طرف أعــــــضاء الـلجـــنة إلى حيــن تســـوية وقـــعية هذه البــناءات.

 جلسة يوم  12جوان : 1027
الحاض ــرون :
الســـــــــادة :
ـ ضياءالدين ب ــوقرة  :رئيس النيابة الخصوصيــــة
ـ أحمد الحاج مــبارك

 :الكاتب العام للبــلدية

ـ أحمد أنيس كحلـول
ـ حامد بومعيـ ــزة

 :مساعــــــــــد أول
 :رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية

ـ عبدالكريم الغــول
ـ عبيــر خليفـ ــة

 :عضو

 :عضو

ـ قصـي الواع ـ ــر  :عن المصلحة الفنية

ـ رفيــق الغضبـ ــان  :عن المصلحة الفنية
المواضيــــع:

* النظر في التنقيص في الكميات في حدود اإلعتمادات المرصودة بالنسبة لمشروع تعبيــــــد الطرقات لسنة 1027
التقــــريـــــر :

إنعقدت لجـــــنة األشــغال والتهيئــة العمرانيـة يوم األربعـــاء  12جــوان  1027على الســاعة العاشرة صباحا ،
وبعـد الترحيـب بالحاقـرين من طرف رئيــس اللجنة السيد حامد بومعــيزة تم التطرق للموقوع المذكــــــــور أعـاله .

*النظر في التنقيص في الكميات في حدود اإلعتمادات المرصودة بالنسبة لمشروع تعبيد الطرقـات لسنة :1027
وبعد  ،إثر الدراسة األولية التي قام بها مكتب الدراسات ومدنا بالكلفة التقديرية للمشروع حسب كل منطقة ،
وحيث تبين تجاوز اإلعتمادات المرصـــودة لكل حي خاصة منها حي سانية جبارة وحي الحريق  ،ونظرا لتجاوز اإلعتمادات
المخصصة فإن لجنة األشغال والتهيئة العمرانية المنعقدة ستنظر في التنقيص في الكميات  ،وبعد النـــــقاش وتبادل األراء
حيث أكد جميع الحضور على قرورة تعبيد كل المناطق لتحسين ظروف عيــــش المواطنيــــــن.
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ونظرا لعدم توفر اإلعتمادات لتعبيد كل الـــــــطرقات فإنه تم باإلجماع اإلتفاق على التنقـــــــيص في الكميات في كل
من حي سانــــــــية جبارة وحي الـــــــــــــــحريق كما يلي:
 حي سانيـــــة جبـــــارة :
سيتم إلغاء تعبيد كل من الطرقات التي سيتم ذكرها وذلك حسب المثال المـــــــعروض أمام أعضاء اللجنــــة :
P14 . P12 . P23 . P22

 P6 . P5 . P4 bis . P15 .واإلقتصار بالنســــــبة للطريق  P1على

الــــجزء من شارع الجمهورية إلى حدود منزل الســــــيد ريــــــــــاض بوعـــــــلــي.
 حي الحريــــــــــــــق :
تم إتفاق أ عضاء اللجنة على تعبــيد الــطريق الرئيــسية لحي الحريق بعرض  25م وإرجاء بقيــة الحي إلى
السنوات الالحقة وذلك نظـــرا لمحدودية اإلعتـمادات.
 12ـ ا لموافقة على مقترح إستشارة للقيام بأشغال كنس يدوي وتنظيف الشوارع واألنهج والساحات لفائدة
بلدية زاوية سوسة:

تبعــــــا لجلـــسة لجنـــة الصحة والنظافة والعناية بالبيــــئة المنـــــعقدة بتاريخ  5جويلية  1027بقصـــــر
البلدية تم اإلتفاق على برمجة إعـــداد إتفاقيــــة مـــــناولة للقيام بأشغال الكنـــــس الـــــيدوي وتنظيــــــا الشوارع
واألنـــــها والمقاب ر  ،علما وأنه تم عــــــرض الموقــــــوع على أنظار المـــــــكتب البلدي المنــــــــعقد بــــــــــتاريخ
 27جويلية .1027

قـــــــــرار المجــــــــلس :
وبعد التــــداول والـــــنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على إعداد إســـــــتشارة في الغرض.

*إختــتام الجلسـة:
وجه السـيد رئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعــــضاء المجلـس مؤكـدا على قــرورة بذل
قصارى الجهد خدمـة للصالح العـام موصـــــيا باإلنصــات إلى مشاغل المواطـنيـن واختتمت الجلسـة في حدود الساعة
منتصا النهـــــــــــــــار .

زاوية سوسة في

المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

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

رئيــس الـنيابة الخصوصية

محاضر جلسات المجلس البلدي
المساعد األول
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أحــــمد أنيـــــــــس كحلـــــــــول

أحمد الحاج مبارك

ضـــياءالديـــــن بوقــــــــرة
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