الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس ال ــنيابة الخصـوصية المنع ــقدة
خــالل الدورة العاديــة الــثانيــة لسنـة 1027
ليوم السبــت  21مـ ــاي 1027
تبـــــعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  84لسنة  1002المؤرخ في  27جويلــــية 1002
وخاصة الفصل  21المتعلق بحل المجلس البلــــدي.
وتنفــيذا لألمــر الحكومي عدد  838لسنة  1027المؤرخ في  21أفـــريل  1027المتعلق بتسمية نــــيابات
خصوصيـــة ببعــــض البــلديات بتراب الجمهـــورية  ،وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء النيـابة
الخــصــوصية عدد  711بتاريخ  01مـــاي  1027والمتـــضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـس النيــابة الخصوصية لبلدية زاويـة سوســة باستدعائكم لحضـور جلسة الدورة
العادية الثانيــــة لسنـة  1027لمجلس النيابة الخـــصوصية ببلدية زاوية سوسة الموافق ليوم الجمعــــة  21مـــاي
 1027على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر قصر البلديــة ».
عقـ ـدت النياب ة الخصوص ية ببلدي ة زاوي ة سوس ة دورته ا العادي ة الثانيـ ـة لمجل س النياب ة الخصوص ية ي وم
الجمعة  21مــــــاي  1027بقصر البلديـة  ،وقد ترأس الجلسة السيد ضياءالدين ب وقرة رئ يس النياب ة الخصوص ية ام ا
حضرها السادة والسيدات :

ـ السيد أحمد أنيس كحلول  :مساعد أول ورئيس لجنةالصحة والنظافة والعناية بالبيئة
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 ولجنة
العمل التطوعي
ـ السيدة منيرة الفتيت ـي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلقتصادية ولجنة الشباب والرياضة
والثقافة
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اما حضــر الجلسة السيد أحـمـــــــد الحاج مبـارك ال كاتـــــــب العام للبــــــــلدية ومــــــــقرر الجلسة  ،وممثل
عن قابض المالية محتسب بلدية زاوية سوســــــــة.
وبعد التأاد من إاتمال النصاب القانونـــــي شرع المجلس البـــــلدي في مــــــــداوالته.

افتتاح الجلــســة :
استهل السـيد ضياءالدين بوقــــرة رئيـس النيــابة الخصوصـــية أشـغال الجلــــــسة مرحبـا
بالحاضــرين إثر ذلك تال جدول أعمال الجلسة والتي تضمنــت المواضيـــع التاليـة :
المــواضيــع
 - 1مقترحات الجلسة التمهيدية
 - 2متابعة الوضعية المالية لميزانية سنة 2112
 - 3متابعة إستخالص معاليم األكرية التجارية
 - 4متابعة تقدم المشاريع البلدية
 - 5الموافقة على مشروع ختم ميزانية والحساب المالي لسنة 2112
 - 2الموافقة على التفويت بالدينار الرمزي في منقوالت (جرار) لفائدة بلدية زاوية سوسة
من طرف المجلس الجهوي لوالية سوسة.
 - 2الموافقة على إحداث لجنة لمراجعة المعلوم الموظف على العقارات المبنية وغير
المبنية والحد األدنى للمعلوم على المؤسسات الصناعية والنجارية والمهنية.
 - 8الموافقة على إحداث لجنة طرح المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها
 - 9تحويل إعتمادات داخل العنوان الثاني
- 11الموافقة على تكليف رئيس النيابة الخصوصية ببعض المهام بتفويض من مجلس
النيابة الخصوصية
- 11الموافقة على تقديم قضايا في تعديل معينات األكرية التجارية للمحالت البلدية
- 12حول التفويت في جزء من عقار بلدي لفائدة المواطن زهير الغضبان
- 13حول الموافقة على تعديل معاليم كراء معدات بلدية تابعة لمصلحة النظافة.
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*2مقترحات الجلسة التمهيدية:
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  1002الــــمؤرخ في  27جويلية  1002وخاصة
الفصل  21المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  222لسنة  1022المؤرخ في  1جوان  1022المتعلق بحل بعض المـــــــجالس البلدية
بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3203لسنة  1022المــــــــؤرخ في  11أاتوبر  1022المتــــعلق
بتســـــــمية نيابات خصوصية  ،وبناءا ع لى اإلستدعاء الموجه إلى اافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت
عــــدد  563بتاريخ  2017/04/04واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عبر وسائل اإلعالم المســـــــموعة عدد 564
بتاريخ 2017/04/04

تم عقد الجلسة التمهـــــــيدية الثانية لسنة  1027يوم الجمعــــــــة الرابعة عشرة من

شهـــــــــر أفريل سبعة عشرة وألفين على الــــــــــساعة الثالثة والنصـــــــف بعد الزوال بقصر البلدية تحت
أول رئيس
إشــــــــراف السيد معتمد الزاوية-القصيبة والثريات و برئاسة السيد عامــــــــــر عبد هللا مساعد ّ
الــــنيابة الخصوصية وبحضورممثل عن القــــــــباضة المالية وتغيب عنها أعضاء النيابة الخصوصية.
وعن اإلدارة البلدية حضـــــــر ال من الســـــــــــيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة مقرر
الجلسة والسيد رفيق الغضيان عن المصلحة الفنية .
اما حضر الجلسة ثلــــــــة من المواطــــــــنين ومكونات المجتـــــــمع المدني.
إفتتح الــــــسيد عامر عـــــــــــبد هللا مساعد رئيس النيابة الخصوصية لبلــــــــدية زاوية سوسة الجلسة
مرحبا بالحضور ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتــــــــــراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله مع ضرورة
تـــــضافر الجهود في سبيل دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيــــــــــش متسااني مديـــــــــنة زاوية سوسة .
األول رئيس النيابة الخــــــــــصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاالهم
وإثر ذلك أحال السيد المساعد
ّ
ومقترحاتهم والتي تمحورت اما يلي :

* البنيـــة األساسيـــة :
تمحورت أغلب التدخالت حول النقاط التالية :
* التساؤل حول إمكانية مساهمة البلدية في معاليم دراسة الربط بشبكة التزود بالماء الصالح للشراب
بمنطقة القنانة.
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* برمجة المرافق الضرورية بواد القوس على غرار تعبيد الطرقات والربط بشبكة تصريف المياه
المستعملة.
* التدخل لترايز مخفضات السرعة على مستوى نهج طه حسين مع ضرورة برمجة اإلعنمادات الضرورية
مستقبال لتعبيد النهج.
* ضرورة برمجة تعبيد الطريق المؤدي إلى حي اإلزدهار  1وشارع المــــــــغرب العربي والطريق
الحزامية مع ضرورة التدخل لصيانة محطة التطهير ومن طرف مـــــــصالح الديوان الوطني للتطهير والقيام بحملة
لمقاومة الباعوض في محيط المحطة.
*النظافة والعناية بالبيئة :
* ضرورة الحزم لتطبيق القانون من طرف البـــــــلدية أمام تفشي ظاهرة تراام فضالت الحيوانات بالعديد
من مناطق البلدية.
* دعوة البل دية لتوسيع مجال تدخلها عبر حمالت النظافة التي تقوم بها لتشمل جل المناطق البلدية ومن
ذلك منطقة واد القوس التي تتطلب تدخل من طرف مصالح البلدية في مجال النظافة ومقاومة الحشرات .

* مــســائل مختلفـــة :
* الدعوة إلى مراجعة معاليم إستغالل القاعة الرياضية المــــــــــــغطاة لأللعاب الفردية من طرف
الجمعيات الرياضية الناشطة بها تماشيا مع طابعـــــــها المحلي وتفعــــــيال لتشجيع البلدية للجمعيات الناشطـــــــة
في مجال تأطير شباب المنطقة.
*ضرورة التدخل العاجل لمقاومة ظاهــــــــرة البناء الفوضوي بالمنطـــــــقة البلدية ومن ذلك بنهج القدس
(تقسيم يوسف خليفة) وخرق التراتــــــيب العمرانية لمثال التهيـــــــئة الحـــالي على غرار تعمد بعض
المواطنـــــــــين البناء بالمناظق الحضراء بالمنطقة البلدية.
* دعوة البلدية على الحرص على تــــشريك مكونات المجتمع المدني في مراجعة وتوسعة مثال التهيئة
العمرانية المستقبلي.
* اإلجماع على الرفض التام لمواطني ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة البلدية إلعتــــــزام سلطة اإلشراف
الترخيص لترايز نقطة لبــــيع المشـــــــروبات الكحولية بالفـــــضاء التــــــــجاري مونوبري.

* ردود الفــــــــــــــعل:
األول لرئيس النيابة الخصوصية على أهمــــــية تدخالت الحاضرين ومــــقترحاتهم
أاد السيد المساعد
ّ
وضرورة دراستها حالة بحالة وأشــــار إلى أنه ســــيتم األخذ بعـــــين اإلعتبار لمـــــطالب المتدخلين ومقـــــترحاتهم
في حدود إمكانيات البلدية .

*إختـــــتام الجلســـة:
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األول شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وإختتمت الجلسة في حدود
وفي الختـــــــام جدد السيد المساعد ّ
الساعة الخامسة والنصف مساء.

 *1مت ــابعة الوضعية المالية إلى موفى شهر أفريل :1027

 *3مت ــابعة إستخالص معاليم األكرية التجارية:
ع/ر

إسم المتسوغ

نوع النشاط

مساحته

قيمة الكراء
السنوي
7102

فترة الدين

الديون
المتخلدة
بالذمة

المالحضات

1

 22م
2

1

عبدالقادر الباجي
1142822
حبيب بوزعبية
1124414

محل تجاري لبيع
األسماك

1.007.323

 22م
محل جزار

1.383.444
1

3

جليلة العياري
1171208

8

عبدهللا العياشي
1144127

محل تجاري لبيع
المواد الغذائية

4

رضا بن فرج
1428447

محل لبيع المواد
الغذائية

2

رضا بن فرج
1428447

محل لبيع التوابل

7

الحسن بوخريصة
01130424

محل لبيع المواد
الغذائية

4

رضا بن فرج
1428447

محل لبيع الدواجن

1

سنية المختار
04481280

محل جزار

20

الغربية سالمة
1410221

محل إعالمية

22

رفيق الشتيوي
1187112

محل لبيع المالبس
المستعملة

21

طارق قاسم
4482287

23

شراة تعاونية الخدمات
الفالحية

28

سامية بوجبهة
1114413

روضة

24

أنيس احلول
01471140

محل لبيع مواد
حديدية

 12م

1.432.213

1

 31م

3.283.372

2.314.210

1

 12م

ماي 1027

1.814.208
 12م

1.411.814

1

 12م
 12م

1.843.070

مارس –أفريل وماي
1027

223.208

1.427.441

من ماي  1022إلى غاية
ماي 1027

1.288.241

1.380.743

من ماي  1022إلى غاية
ماي 1027

1.178.888

1

 21م

2.020.481
1

 22م

2.012.148

1

 200م

8.178.448

1

 200م

4.242.432

1

 34م

ماي 1027

3.288.318

من جانفي  1027إلى ماي
1027

من فيفري  1027إلى
ماي 1027
أفريلو ماي 1027
ماي 1027
من مارس إلى ماي
1027

المتسوغ ال يلتزم بمقتضيات
طبيعة النشاط المرحص له

104.241

1.411.438

1

 10م

211.417

من ديسمبر  1022إلى
غاية ماي 1027

1

 12م

111.422

2.181.241

1

محل تجاري لفائدة
الخدمات الفالحية

من ديسمبر  1022إلى
غاية ماي

ماي 1027

1

محل حالق

بقية أاتوبر  1022إلى
غاية ماي 1027

2.483.140

المتسوغ يعتزم بيع االصل
التجاري إلبنه

من ديسمبر  1022إلى
غاية ماي 1027

1

محل جزار

991.290

المتسوغ ال يلتزم بمقتضيات
طبيعة النشاط المرحص له
DRUGSTORE

832.420

المتسوغ يعتزم بيع االصل
التجاري

المتسوغ ال يلتزم بمقتضيات
طبيعة النشاط المرحص له

331.222
241.814
818.021
720.714
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1

 18م
22

نبيل بوامشة

27

جمعية مشكاة

24

الكشافة

محل لبيع الحليب و
مشتقاته
محل تجاري لجمعية
مشكاة
محل تجاري لفئدة
الكشافة
الجملة

2.143.441
1

 22م

200.000

1

 22م

21.000

من جانفي  1027إلى ماي
1027

714.713

سنة 1027

200.000

سنة 1027

44.905.832

المتسوغ ال يلتزم بمقتضيات
طبيعة النشاط المرحص له

21.000
14.972.872

* مت ــابعة ت ــقدم سير المشاريع البلدية:
بيان المشروع

تعبيد الطرقات (صدام حسين ،القاعة

سنة اإلنجاز

1024

الكفة

التمويل

(أد)

الذاتي

370

210

نسبة تقدم اإلنجاز

% 200

في إنتظار عملية
القبول الوقتي

المغطاة ،تكملة شارع المغرب العربي)
التنوير العمومي (الحي الجامعي،

المالحظاات

1022

14

14

% 14

غرس حبيبة)
مشروع تطهير وتعبيد ( حي الجبل)

1022

400

84

تهيئة وتوسعة مقر قصر البلدية

1022

800

800

مشروع تعبيد الطرقات

1027

240

284

 %20من أشغال
التطهير
 %0من أشغال
التطهير
ـــ
ـــ

( أنهج بسانية جبارة ،زنقة الفالح ،أنهج
بحي الحريق  ،أنهج بسيدي بوزعبية
وأمام مدرسة اإلمتياز )
1027
إقتناء شاحنة حاملة لسلم

218.010

218.010

ـــ

1022

427.733

ـــ

ـــ

في طور الدراسة
في طور الدراسة

تم تسليم اإلذن
اإلداري بتاريخ
1027/04/20

تهذيب حي اإلزدهار 1

تم إسناد المشروع
إلى مقاولة عبد
اللطيف بن رزوقة
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 *4الموافقة على ختم الحساب المالي وغلق ميزانية سنة :1022
عمال بمقتضيات الفصل  37من القانون األساسي للبلديات و القانون عدد  34لسنة  1007المؤرخ في
 1007/21/24وخاصة الفصل  33و 38منه المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية .
وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  1004/03/32و المتعلق بضبط صيغة و تبويب
ميزانيات الجماعات المحلية و الملحق عدد  08للتعليمات العامة عدد  21لسنة . 2177
المعروض على أنظار المجلس البلدي مشروع ختم الحساب المالي بعنوان سنة .1024
وبعد مغادرة السيد رئيـــــــس النيابة الخصوصية قاعة الجلـــــــــسة وقع إنتخاب السيد أحمد أنيس احلـــــــول
المساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية لترأس الجلسة.
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية المصادقة على ختم الحساب المالي وغلق ميزانية سنة 1022
وفقا للجدول التالي والقرار المصاحب :

*المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية لتصرف :2112
ثالثة مليون وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وسبعون دينارا وثالثمائة وواحد وتسعون مليما
3 020.678.391د
*المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف :1022
واحد مليون وثمانمائة واربعة وثمانون ألفا وثالثمائة وأربعة وعشرون دينارا ومائة وواحد
وعشرون مليما.

1 884.324.121د
*مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان االول والتي يصرح بإلغائها

:

مائة وأربعة وسبعون ألفا ومائة وواحد وأربعون دينارا وثمانمائة وثمانون مليما

 174.141.880د
*مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالجزئين  3و  4من العنوان الثاني والتي يصرح بإلغائها :
خمسة وتسعون ألفا ومائة وستة عشرة دينارا وستمائة وثمانون مليما

 95 116.680د
*مبلغ الفائض من العنوان األول الدي يرخص في نقله إلي المال اإلحتياطي:
خمسمائة وتسعة وثالثون ألفا وثمانمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وثالثة وستون مليما

 539 880.963د
*مبلغ الفائض من الجزئين  3و  4من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلي المال
اإلحتياطي :
خمسمائة وستة وتسعون ألفا وأربعمائة وثالثة وسبعون دينارا وثالثمائة وسبعة مليما

 596 473.307د
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قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنقاش وافق أعضاء الــنيابة الخصوصيــة على ختم الحــــساب المالي وغلق
مـــيزانية سنة  1022وفقا للحـــساب المالي المقـــدم في الغرض والقرار المــــــصاحب.

 *2الموافقة على التفويت بالدينار الرمزي في منقوالت (جرار) لفـائدة بلدية زاوية سوسة من
طرف المجلس الجهوي لوالية سوسة:
المعروض على أنظار مجلــــــس النيابة الخصوصية الموافقة على التفويت بالدينار الرمزي والمتمــــــثلة في
معدات نظافة (جرار) لفائدة بلدية زاوية سوسة وذلك تبعا إلحالة السيد والي سوسة عدد  1811بتاريخ 1027/1/11
والوارد علينا بتاريخ  1027/01/17والمتعلق بمداولة الدورة العادية الثانية للنيــــــابة الخصوصية لسنة  1022بتاريخ
 1022/21/14حول المصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في منقوالت معدات نظافة والمتمثلــــــة في جرار في إطار
تجسيم اإلجراء الوارد بالفصل  232من دستور  1028/02/17والمتعلق بتعميم النظام البــلدي واألوامر الحكومية عدد
 202و  201لسنة  1022بتاريخ  1022/4/12حول إحداث بلديات جديدة وتــحوير الحدود الترابية لبعض البلديات .

ع/ر

نوع المعدات

الرقم المنجمي

الحالة

مكان التواجد

2

جرار

02-214813

حسنة

معتمدية الزاوية –القصيبة
والثريات

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنقاش وافق أعضاء الـــــــنيابة الخصوصيــــــة على التفـــــــويت بالدينار الرمزي
في منقوالت ) جرار ( لفائدة بلـــدية زاوية سوسة من طرف المجلــــس الجهوي لوالية ســـــــوسة مع
إتمام إجراءات التفويــــــــت.
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثانية لــــسنة  1027بتاريخ  21مــــــاي1027
8

 *7الموافقة على إحداث لجنة لمراجعة المعلوم الموظف على العقـارات المبنية وغير المبنية
والحد األدنى للمعلوم على المؤسسات الصناعية والنجارية والمهنية:
وفقا لمقتضيات الفصول  13و 18من مجلة الجباية المحلية المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية
الموافقة على إحداث لجنة لمراجعة المعلوم الموظف على العقارات المبـــــــنية وغير المبنية والحد األدنى للمعلوم
على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية وفقا للجدول والقرار المصاحب:

اإلسم واللقب

الصفة بالجنة

الصفة بالنيابة الخصوصية

ضياء الدين بوقرة

رئيس النيابة الخصوصية أو من ينوبه

رئيس

حامد بومعيـــــــزة

مساعـــــــــــــــــــــــــــــــد

عضو

عبدالكريم الغــول

مساعـــــــــــــــــــــــــــــــد

عضو

قابض المالية أو من ينوبه

عضو

الكاتب العام للبلدية أو من ينوبه

عضو

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنقاش وافق أعضاء الـــنيابة الخصوصيــة على ترايبة لجنة مراجعة المعلوم على
العقارات المبنية وغير المبنيـــــة والحد األدنى للمعلوم على المؤسسات الصناعية والتجارية والمبنية وفقا
للجدول سابق الذاـــــــر والقرار المصاحــب.

 *4الموافقة على إحداث لجنة طرح المنقوالت التي زال اإلنتفـاع بها:
تبعا لمنشور السيد وزير الداخلية عدد  33المؤرخ في  30ماي  2111وفي إطار مزيد إحكام التصرف في
المحجوزات والمنقوالت التابعة للبلدية وإاساء عملية الطرح والتفويت فيها مزيدا من الضمانات ،المعروض
على أنظار مجلس النيابة الخصوصية تكوين لجنة طرح المحجوزات والمنقوالت التي زال اإلنتفاع بها والذي
يتمثل دورها في ضبط المنقو الت المزمع طرحها مع بيان دواعي ذلك ازوال اإلنتفاع بالمنقول ،إرتفاع تكلفة
اإلصالح ،التعويض في إطار تعصير وسائل العمل باإلضافة إلى ذلك إقتراح الثمن اإلفتتاحي للمنقوالت موضوع
الطرح مع بيان ما وقع إعتماده في تحديد ذلك وتحديد شروط التفويت (بيان الضمان واجب تأمينه  ،رفع االثاث
بعد البيع ،مصاريف اإلشهار وغيرها) وذلك حسب الترايبة التالية :

العضو

الصفة
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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رئيس البلدية أو من ينوبه

رئيس

ممثل عن المصلحة المعنية باإلدارة البلدية

عضو

ممثل عن كتابة أمالك الدولة والشؤون العقارية

عضو

ممثل عن وزارة النقل عند اإلقتضاء

عضو

ممثل عن وزارة التجهيز عند اإلقتضاء

عضو

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنـــــــــقاش وافق أعضاء الـــنيابة الخصوصيــة على ترايــــــبة لجنة طــــــــرح
المحجوزات والمنقوالت التي زال اإلنتفاع بها.

 *1تحويل إعتمادات داخل العنوان الثاني:
المعـــــــروض على أنظار أعضــــــاء النيابة الخـــــــصوصية تحويل إعتمادات داخل
الــــــــعنوان الثاني لترسيم اإلعتمادات الضرورية لطلب إستشارة مكتب دراسات حول مراجعة وتوسعة
مثـــــــال التهيئة العــــــمرانية لبلدية زاوية سوسة تبعا للجدول التالي :
الترفيع في اإلعتمادات

التنقيص في اإلعتمادات
عدد

عدد

عدد

الفصل

الفقرة

06-606

0002

الفقرة

بيان الفصول

المبلغ

الفرعية

0000

الجملة ............................

إقتناء
معدات
النظافة
والطرقات

30 000.000

30 000.000

عدد

عدد

الفصل

الفقرة

06-600

0002

عدد
بيان الفصول

الفقرة

المبلغ

الفرعية

0000

دراسة أمثلة التهيئة
الترابية

الجملة ............................

30 000.000

30 000.000

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنـــــــقاش وافـــــــق أعضاء الـــنيابة الخصوصيــة على تحــــــويل اإلعتــــــمادات
داخل العنـــــــوان الثانـــــي وفقا للـــــــــــجدول المبيــــــن أعاله.

 *20الموافقة على تكليف رئيس النيابة الخصوصية ببعض المهام بتفويض من مجلس
النيابة الخصوصية:
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثانية لــــسنة  1027بتاريخ  21مــــــاي1027
10

تطبيقا لمقتضيات الفصل  25من القانون األساسي للبلديات كما تم تنقيحه بمقتضى القانون
عدد  48المؤرخ في  12جويلية  2112وفي إطار إكساب العمل البلدي مزيدا من المرونة
والنجاعة والسرعة في التدخل المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية تفويض بعض
مهامه إلى رئيس النيابة الخصوصية ووذلك في ما يتعلق بــــــــ :
 ضبط وتغيير إستعمال األمالك البلدية التي هي في تصرف المصالح العمومية البلدية.
 اإلقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة والقيام
باإلجراءات الالزمة للغرض.
 إتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص صفقات األشغال والتزود بالمواد
والخدمات التي يمكن إجراؤها بالمراضاة حسب التراتيب المعمول بها بإعتبار مبلغها إذا كانت
اإلعتمادات مرصودة بالميزانية.
 إبرام ومراجعة عقود الكراء التي تزيد مدتها عن سنتين.
 قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو شروط.
 ضبط األجرة ودفع مصاريف وتكاليف المحامين والعدول والعدول المنفذين والخبراء حسب
التراتيب الجاري بها العمل.
 نيابة البلدية في القضايا العدلية واإلدارية والقيام بكل صلح يساوي مبلغه أو يقل عن مقدار
يضبط بأمر.
ويعرض رئيس النيابة على المجلس البلدي في حدود دورته العادية كلما قام به في الغرض
للمصادقة.

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنقاش وافـــــــــق أعضاء الـــنيابة الخصوصيــة على تكليـــــــف رئــــــيس النيابة
الخصوصية ببعض المهام بتفـــــويض من مجلــــــس النــــــيابة الخصوصية وذلك وفقا لما تم ذاــــــــــره
سابقــــــــــا.

 *22الموافقة على تقديم قضايا في تعديل معينات االكرية التـ ـجارية للمحالت
التجارية البلدية:

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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المعروض على أعضاء النيابة الخصوصية الموافقة على تقديم قضايا في تعديل معينات
االكرية التجارية للمحالت تجارية البلدية وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصلين  28و 29من القانون عدد
 32المؤرخ في  22ماي  1922وذلك بعد إستيفائهم الشروط القانونية والمتمثلة في :
 مضي  3سنوات على األقل من تاريخ إستغالل المتسوغ للمحل أو بعد الشروع في التسويغ
المجدد.
 حدوث تغييرات على األوضاع اإلقتصادية بلغت حدّا من شأنه أن يدخل تغييرات تتجاوز ربع
قيمة األماكن المتسوغة.

هذا عالوة على أن معين الكراء الحالي لمعظم المحالت غير مطابق للقيمة الكرائية العادلة
بالمقارنة مع المحالت التي تقارب المحالت البلدية من حيث الموقع والمساحة واألهمية التجارية
من ذلك :
 عنصر غالء المعيشة باإلعتماد على مؤشر األسعار المعد من طرف وزارة التجارة لضبط
نسبة إرتفاع االسعار بين آخر ترفيع في الكراء وعرض التجديد.
 مدخول العقار على قيمته أرضا وبناء وبإعتماد  % 11من هذه القيمة راجعة للمالك.

ع/ر

إسم المتسوغ

نوع النشاط

مساحته

قيمة الكراء
السنوي
7102

تاريخ إبرام عقد
التسويغ

الديون
المتخلدة
بالذمة

1

2

عبدالقادر الباجي
1142822

محل تجاري لبيع
األسماك

22

رفيق الشتيوي
1187112

محل لبيع المالبس
المستعملة

21

طارق قاسم
4482287

27

جمعية مشكاة

24

الكشافة

 22م

1.007.323
1

 21م

محل حالق
محل تجاري لجمعية
مشكاة
محل تجاري لفئدة
الكشافة

2111/20/02
1002/02/02

2.020.481
1

 22م

2.012.148

1

 22م

200.000

1

 22م

991.290

21.000

832.420
1002/08/02
منذ سنة 1023
منذ سنة 1021

المالحضات

المتسوغ ال يلتزم بمقتضيات
طبيعة النشاط المرحص له
DRUGSTORE
المتسوغ ال يلتزم بمقتضيات
طبيعة النشاط المرحص له

331.222
200.000
21.000

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنقاش وافق أعضاء الـــنيابة الخصوصيــة على إجراءات تعديــــــــل معيـــــــنات
الكراء للمحــــــالت التجارية المبينـــة بالجـدول أعاله ومن ذلك تقـــــــديم قضايا في الغــــــــــــرض.
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثانية لــــسنة  1027بتاريخ  21مــــــاي1027
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 *21حول التفويت في جزء من عقـار بلدي لفـائدة المواطن زهير الغضبان:
المعروض على أعضاء المجلس البلدي ما يلي  :تطبيقا لمقتضيات الفصول  112و 122من
القانون االساسي للبلديات ومنشور السيد وزير الداخلية عدد  22المؤرخ في  23جـــــــويلية  1929و
تبعا لمطلب السيد زهير الغضبان الوارد علينا بتاريخ 2115/11/12تحت عدد  2592حول إقتناء جزء
من عقار بلدي لتكملة مطلب تجزئة عقاره وتبعا لرأي اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بتاريخ 19
أوت  2112حول ضرورة رفع اإلكتناف على عقاره موضوع التجزئة ،المعروض على أنظار أعضاء
النيابة الخصوصية الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض تابعة للملك البلدي الخاص عدد
 A252من الرسم العقاري عدد  24921سوسة وذلك في حدود مساحة  132م م لتكملة مقسمه البالغ
مساحته  323م م من الرسم العقاري 121211سوسة وذلك وفقا لتقرير إختبار مصالح أمالك الدولة
والشؤون العقارية يقع القيام به بعد الموافقة المبدئية من طرف مجلس النيابة الخصوصية.
و تبعا لمداوالت المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة بتاريخ  19نوفمبر  2112والمصادق عليها
بتاريخ  12ديسمبر  2112حول الموافقة على التفويت في جزء مـن قطعـة أرض مـن الملـك البلـدي
الخاص للسيد زهير الغضبان عدد  A252من الرسم العقاري عدد  24921سوسة وذلك في حدود مسـاحة
 132م م لتكملة مقسمه البالغ مساحته  323م م من الرسم العقـاري 121211سوسـة وذلـك وفقـا
لتقرير إختبار مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية .

وعلى ضوء تقرير إختبار أمالك الدولة الواردة علينا بتاريخ  12مارس  2112المتعلقة بتحديد القيمة
الشرائية لقطعة االرض المزمع التفويت فيها للسيد زهير الغضبان.
يكون مبلغ التفويت على التوالي:
132م225 × 2د/م م =  31 .825 ،111د

مع العلم وأن هذا المبلغ هو الحد األدنى ال يمكن للمجلس التخفيض فيه في المقابل
يمكــن الترفيــع فيــه كمــا ال يمكــن أن تتجــاوز عمليــة التفويــت الســنة منــذ إنجــاز تقريــر
اإلختبار()2112/13/11

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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وتب عا للمالحظة التي تم تضمينها بتقرير اإلختبار من ظرورة تحيين البلدية وثيقـة ملكيتهـا قبـل
القيام بإجراءات التفويت للمواطن المذكور ،وفي إطار السعي إلى تحيين الوضعيات العقارية لبلدية
المكان وإعتبارا لتواتر العمليات العقارية لقطـع األرض التابعـة لبلديـة المكـان عـدد 2212،2212
و 311من الرسم العقاري عدد  24843سوسـة والقطعـة عـدد  252مـن الرسـم العقـاري عـدد
 24921سوسة من تخصيص لكل من وزارة الشؤون اإلجتماعية والمجلس الجهوي لوالية سوسة
للقيام بإحداث منشآت إدارية ذات مصلحة عامة عالوة على مطالب بعض المواطنين قصد التفويت
لهم في أجزا ء من هذه القطع لتكملة مقاسمهم باإلضافة إلى التقاسـيم المنجـزة والتـي أفـرزت
على سبيل الذكر الجزء من القطعة عدد  252للرسم العقاري عـدد  2491سوسـة كطرقـات فـي
حدود  1395م م .وقع مراسلة كتابة الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية قصد الترخيص فـي
رفع اليد عن ترسيم تحمل شرط سقوط الحق عن قطع األرض سابقة الذكرإلتمام عملية التفويت.

 *23حول الموافقة على تعديل معاليم كراء معدات بلدية تابعة لمصلحة النظافة:
تبعا لتذمر بعض سكان عديد المناطق ببلدية المكان من شطط معلوم اراء صهريج ضخ المياه المستعملة والمقدر
بــــ  14د للحمولة الواحدة وفي إطار االستغالل األمثل لمعدات أسطول النظافة لمزيد دعم الموارد البلدية المعروض
على أنظار مجلس النيابة الخصوصية تعديل معلوم اراء صهريج ضخ المياه المستعملة موضوع القرار البلدي
المؤرخ في  1022/7/11والمصادق بتاريخ 1022/04/22وفقا للجدول والقرار المصاحب:

 صهريج ضخ المياه المستعملة :
بيان المعلوم

الوحدة

المعلوم القديم

معلوم اراء
صهريج ضخ
المياه المستعملة

حمولة
 4000لتر

 14دينار
للحمولة

المعلوم المقترح
خارج المنطقة
داخل المنطقة
البلدية
البلدية

 24دينار
للحمولة

 30دينار للحمولة

نوعية األشغال

حمولة واحدة
4000لتر من
المياه المستعملة

قرار المجلس:
وبعد التـــــــداول والنـــــــقاش وافق أعضاء الـــنيابة الخصوصيــة على إجراء تعديــــــــل معلوم اراء
آلة شفط المياه المستعملة وفقا للـــــــــجدول المشار إليه أعاله ووفـــــــــقا للقرار المــــصاحب.
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الثانية لــــسنة  1027بتاريخ  21مــــــاي1027
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*إختــتام الجلسـة:
وجه السـيد رئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى اافة أعــــضاء المجلـس مؤاـدا على ضــرورة بذل
قصارى الجهد خدمـة للصالح العـام موصـــــيا باإلنصــات إلى مشاغل المواطـنيـن واختتمت الجلسـة في حدود الساعة
السادســــــــــة مســـــــــــاءا .

زاوية سوسة في

المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

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

رئيــس الـنيابة الخصوصية

محاضر جلسات المجلس البلدي
المساعد األول
أحــــمد أنيـــــــــس كحلـــــــــول

أحمد الحاج مبارك

ضـــياءالديـــــن بوقــــــــرة

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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