الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة

محضـر جلسة الدورة التمهـيديةالثالثة
لسنـة 7102
المنعـقدة بتاريخ  01جوان 7102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  14لسنة  7112الــــمؤرخ في  02جويلية  7112وخاصة
الفصل  07المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر الحكومي عدد  131لسنة  7102المؤرخ في  07أفريل  7102المتعلق 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 2017/05/29

تم عقد الجلسة التمهيدية الثالثة لسنة  7102يوم األالبعاء

الرابعة عشرة من شهر جوان سبعة عشرة وألفين على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية تحت إشراف
السيد معتمد الزاوية-القصيبة والثريات و برئاسة السيد ضياء الدين بوقرة رئيس الــــنيابة الخصوصية
وبحضورأعضاء النيابة الخصوصية وممثل عن القباضة المالية
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة مقرر الجلسة
والسيد قصي الواعر رئيس المصلحة الفنية والسيد المنصف خليفة المكلف بالنظافة والعناية بالبيئة .
كما حظر الجلسة ثلة من المواطنين ومكونات المجتمع المدني.
إفتتح السيد ضياء الدين بوقرة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة الجلسة مرحبا بالحضور
ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله مع ضرورة تضافر الجهود في
سبيل دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش متساكني مدينة زاوية سوسة .
وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي
تمحورت كما يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
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 المواطنون يوسف التومي ،لطفي المرداسي ،محمد جمعة وعبد العزيزالذويبي:

أشاروا إلى تفشي ظاهرة التلوث نتاج غياب شبكة تطهير المياه المستعملة بكل من

حي الحمادة الشرقية وحي الحريق مطالبين السلطة المحلية التدخل لدى مصالح الديوان الوطني
للتطهير إليجاد حل لهذه الوضعية متسائلين في اآلن نفسه عن مآل ما وقع اإلتفاق عليه خالل
الجلسات التشاركية للمخطط السنوي بعنوان سنة  7102خاصة تعبيد الطرقات بحي الحريق.
 المواطن محمد بن هنية :أشار إلى إعادة تعبيد شارع الجمهورية ورصد اإلعتماداتالضرورية بميزانية البلدية في الغرض .

 -المواطن محمد الزوالي:

طلب برمجة المرافق الضرورية ينهج اليمن على غرار تعبيد

الطرقات .

 -المواطن عماد بن عبد هللا:

طلب برمجة المرافق الضرورية بحي اإلمتياز على غرار

مد شبكة التنوير العمومي وتعبيد الطرقات .

*النظافة والعناية بالبيئة :
-

المواطن محمد علي الرياحي :

دعوة البلدية لتوسيع مجال تدخاتها عبر حمالت النظافة التي تقوم

بها لتشمل جل المناطق البلدية ومن ذلك منطقة الحمادة الشرقية التي تتطلب تدخل من طرف مصالح البلدية في
مجال النظافة ومقاومة الحشرات والبعوض .

 -المواطن جعفر بوسالمة :

دعوة البلدية للقيام بحملة نظافة لفضالت البناء خلف المركب الجامعي

حتى يتسنى له مواصلة مشروعه كباعث عقاري في المنطقة .
-

المواطن رفيق بن هنية :

أكد على ضرورة القيام مستقبال بسبر آراء وإستشارة مواطني المنطقة

البلدية حول توقيت 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 وجهر

الطرقات ومقاومة الحشارات بحي اإلمتياز.

* م ـســائل مختلف ــة :
2

-

المواطن رضا بنفرج:

تسائل عن وجود المخطط المروري لبلدية المكان ومشيرا إلى اإلشكالية

المرورية لشارع  01جانفي نتيجة وقو ف وتوقف العربات والشاحنات على غرار النقطة المتواجدة أمام
دكان الزوالي.
-

المواطن محمد بن هنية:

طلب من اإلدارة البلدية التدخل في أقرب اآلجال لتوسعة شارع

الجمهورية على مستوى منزل أوالد خليفة قبالة المسجد القديم وإيجاد حل لتعويض المواطنين.

* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة 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 والحاضرين وإختتمت الجلسة في
حدود الساعة منتصف النهار.
زاوية سوسة في .............

رئيــس الـنيابة الخصوصية
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