الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلسة حول إحـداث مـدرسة إعدادي ــة
ببئر الحــلو بزاويــة ســوسـ ــة
بتاريـخ 87أوت 8102

أشرف السيد يوســـف التــــومي رئيس المجلس البلــــــدي بزاوية سوسة يوم اإلثنيـــــن  87أوت 8102
على الساعة العاشرة صباحا على جلسة عمـــــل بمقر قصر البلديـــــــة لمتابعــــة مـآل مــــــشروع بنــــــاء
المدرسة اإلعدادية بمنــــــطقة بئر الحــــــــلو بزاوية سوسة.
وقد حضر الجلسة بعض من أعضاء المجلس البلدي  ،كما حضر الجلسة السيد مراد الوسالتي ممثل عن
مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاريــــــة و السيد حسن عمامو ممثل عن مصالح المندوبية الجهوية للتربية
والتعليــــــــم بسوسة.
كما حضر الجلسة ممثلـــــــي مالكي األرض المزمع تشييدها كمدرسة إعداديـــــــة بزاوية سوسة .
إفتتح الجلسة السيد يوسف التـــــــومي رئيس المــــــجلس البلدي الجلســـة بكلمة رحب في مستهلـــــها
با لحاضرين مبينا أن هذه الجلسة ستخصــــــص للنظر في متابعة مـــــشروع بناء الـــــمدرسة اإلعدادية بزاويـــــة
سوســــــــــة كما أعلم الحاضرين أن هذا المشروع هو مطلب شعبي من كافة األطياف لمتساكني المنطقة البلدية
بزاوية سوسة التي تعد حوالي  88ألف ساكن ووقع برمجته منذ سنة  0821بمثال التهيئة العمرانية للبلدية عالوة
على أن تشييد مدرسة إعدادية بالمنطــــــــقة البلدية أصبحت حاجة ملحة خاصة أمام ظاهرة اإلنقطاع المبكر عن
الدراسة جراء بعد المسافة بين المدرسة اإلعدادية الحالية وبقية التجمعات السكنية المجاورة وبذلك اليوجد داعي
قانوني إلى تحويل المشروع إلى منطقة أخرى  ،طالبا تثبيت المشروع بمدينة زاوية سوسة.
إثر ذلك أعطى السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للحاضـــــرين حيث تمحورت أهم التدخالت في النقاط
التالية :
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السيد رفيـــــق بن هنيـة والسيد جمال بوكمشة ممثلي مالكي العقار المزمع تشييد المدرسة اإلعدادية
به  :أبديا موافقتهما المبدئية على عملية التفويت في العقار بالتراضي ودون اللجوء إلصدار أمر اإلنتزاع حتى يتم
التسريع في إنجاز المشروع وضرورة تثبيت إنجاز المدرسة اإلعدادية بزاوية سوسة .
السيد مراد الوسالتــــــــــي ممثل مصالح اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية  :بين أن
تقرير اإلختبار تم إنجازه من طرف مصالح الوزارة وتم إحالته إلى مصالح وزارة التربية التي بدورهـــــــــا ستحيلـــه
للمندوبية الجهوية للتربية والتعليم ثم ستقوم بإ عالم المالكيــــــــــن بمحتوى اإلختبار بصفة رسمية مشيـــرا إلى
ضرورة إعداد ملــــف من طرف المالكيـــن إلبرام عقد التفويت مع مصالح وزارة أمالك الدولة.
السيد حسن عمامو ممثل المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بسوسة  :أشار إلى أن مصالح الوزارة بصدد
إعداد ملف فني وإحالته إلى مصالح وزارة أمالك الدولة إلستكمال إبرام عقود التفويت مع المالكين.
السيد يوسف التومي رئيس المجلس البلدي  :إعتبر أن تشييد المدرسة اإلعدادية يمثل ضرورة قصــــــوى
حاليــــــــا نظرا وأن المدرسة اإلعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات الحالية لم تعد قادرة على إستيعــأب المزيد من
التالميذ والبالغ حاليا  0711تلميـــــــذ.

*إختــتام الجلسـة:
وجه السـيد رئيـس المجلس البلدي التحـية إلى كافة الحاضريـــن مؤكدا على تمســـــكه بإحداث المدرسة
اإلعدادية بمنطقــــة بئر الحلو بزاوية سوسة وإختتمت الجلسة على الساعة الحادية عشر صبــــاحا من تاريخ نفس
اليوم.

زاوية سوسة في

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

رئيــس الـمجلس البلدي
يــوســـــف التومــــــــي
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