الجمهورية التونسية
وزارب الشؤون المحلية وال يئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضـ ــر الجلســة المنعــقد بتاري ــخ
الـ ـث ــالثـ ــاء  01أوت 8102

عقــد المجلـس بزاوية سوســة جلســــــــة يـو الالثــــــ  01أوت  8102علـ السـ عة الش ةـصب حـ م بمقـص
قصص ال لديــــــــة للنظص في موضـــــوع فتــــح طصقــ ت بحي سيـــــدي بوزع ية بزاوية ســـــــــوسة.
وقد أةصف السيد يوســف التــومي رئيس المجــــــلس ال لدي عل هذه الجلسـة ومـضصه الس دب والسيدات :
ـ السيد جمال بوكمشــة

 :مستش ر ب لمجلس ال لدي

ـ السيد رفيق بن هنيــة

 :مستش ر ورئيس لجنة الشؤون الم لية واإلقتص دية ومت بشة التصصف

كم مضص الجلسة مجمــــــوعة من متس كني مي ســـــــيدي بوزع يــــة االتي ذكصهم :
ـ أممد بوزع يــــــــة
ـ خميس بوزع ـــــية
ـ الح يب بوزعــــ ية
ـ الحط ب بوزع يـــة
ـ لطفي بوزع ـــــــية
ـ غنية بوزع ــــــــية
ـ منصف بوزع ـــية
ـ محمد بوزعـــــ ية
ـ ع دالشزيز بوزع ية
إفتتح الجلسة السيد يوسف التومي رئيس المجــــلس ال لدي م ين أنه تنشــــــقد في إطـــ ر فتح طصق ت بحي
سيدي بوزع ية وذلك لتسهيــــــل مهمة الديوان الوطـــــني للتطهيص لصي نة الش كة ولمنع سيثن المي ه المستشملــــــــة
وإليج د الحلول الكفيلة للحد من المخ طص التي تهدد ححة المتس كنيــــن وتتس ب في تشطيل تنقلهــــــــــم .

1

محضر الجلسة المنعقد بتاريخ  41أوت 8142

كم تم درس مشكل التطهيص بحي سيدي بوزع ية وم يمالله من خطص عل ححة المتس كنيــــــــــن ميث أن
القنوات أح حت التفـــي ب لح جــــــة نظصا لصغص مجمهــــــــــ  ،كم تم التطصق لمشكل تحويل إتج ه المــــــي ه الذي
يشت ص س

في تــــــــأز الوضـــــــع ال يئـــــــي.
وللتنسيق بين جميع األطصاف والهي كل المختصة تقصر عقد جلسة عمل يو الجمشـــــــة  81أوت  8102عل

الســــــ عة الش ةــــــصب ح م بمـــــقص قصص ال لديـــــــــــة  ،وسيتم إستدع كل من الس دب :
مشتــــــمد الزاوية القصي ة الالصيـــ ت  ،المديص الجهوي للصحة بسوسة  ،المندوب الجهوي للفثمة والصيند ال حصي
والموارد الم ئية  ،المديص الجهوي للديوان الوطني للتطهيص بسوسة  ،المديص الجهوي للتجهيز بسوسة  ،المديص
الجهوي لل يئة بسوسة للنظص في الوضع ال يئي بحي سيدي بوزع ية.
وبشد التداول والنــــــق ش تم اإلتف ق بين مــــــ لكي اآلراضي المزمع فتــــح طصق ت بـــــه عل فتح الطصق ت
المذكــــــورب .
ورفشت الجلسة عل الس عة منتـــــــــــصف النه ر من ت ريــــــــخ نفــــــــــس الــــــــيو .

زاوية سوسة في ....................

رئيس المجلس البلدي
يوسف التومــــــــــــي

2

محضر الجلسة المنعقد بتاريخ  41أوت 8142

3

محضر الجلسة المنعقد بتاريخ  41أوت 8142

