محضر الجلسة بالمنطقة عدد 1
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
اسم المنطقة  :المنطقة عدد 1

أ  -إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة

عدد السكان بالمنطقة  6 :آالف ساكن

ب  -عدد السكان بالبلدية  52 :ألف ساكن
ت  -تاريخ الجلسة  :الخميس  5112/15/11على الساعة الثالثة مساءا
ث  -مكان الجلسة  :مقر البلدية
ج  -إسم ميسر الجلسة  :إيمان جاء وحدو
ح  -محضر محرر من قبل  :رضا هاشم
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :الكاتب العام أحمد الحاج مبارك
 - 2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة عدد:1
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين
10
60

80
011

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
01
62

ب – جدول األعمال :
إفتتاح الجلسة و الترحيب بالحضور من طرف السيد رئيس البلدية.
التذكير بحدود المنطقة عدد  0و األحياء المكونة لها.
التذكير بالتشخيص الفني للمنطقة و نتائجه.
التذكير بالمشاريع المنجزة و التى في طور اإلنجاز و المبرمجة في المنطقة.
التذكير باإلعتمادات المخصصة للمنطقة عدد .0
فتح المجال إلقتراحات المواطنين في مشاريع القرب.
فتح مجال النقاش و األسئلة مع الحضور.
اإلعالن عن نتائج المشاريع المقررة إما باإلجماع أو بالتصويت.
إختتام الجلسة.
 – 1تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة عدد : 1

التنوير

الطرقات

نسبة الطرقات في
حالة جيدة أو

متوسطة ()%

منطقة 3

33

العمومي

نسبة الطرقات في
حالة سيئة تتطلب
التدخل
()%

76

نسبة التغطية بشبكة
التنوير العمومي
()%

77

الربط بشبكة تطهير

المياه المستعملة ()%

وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة التطهير
العمومي
()%

55

وجود مشكل لتصريف مياه األمطار بكل من حي
بئر الحلو.

هذا و تم التذكير بأن المجلس البلدي قد خصص  111أد كإعتمادات للمنطقة عدد .1
 – 4االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عــدد  1خــالل سنـة  5112مرتبة حسب األولوية:

نوعية التدخل

المشروع
 - 0إحداث منطقة خضراء بحي بئر الحلو على قطعة أرض تمسح قرابة 851
متر مربعة متأتية من تقسيم أوالد بوكمشة نظرا لعدم وجود مثل هذه
المرافق بالمنطقة.

 - 6تنوير حي هنشير الساسي إلى حدود شارع فلسطين.

إحداث منطقة خضراء
و تهيئتها.
توسعة شبكة التنوير
العمومي و ذلك بتنوير
الجزء المتبقي من حي
هنشير الساسي قرابة
0066متر خطي.

تعبيد قرابة من  066متر
 - 8تعبيد أنهج بحي المندرة بتقسيم سعيدة عزوز نظرا لكون جميع
خطي من الطرقات بطبقة
المنازل مشيدة برخص بناء و الطرقات مفتوحة.
ثالثية.

الكلفة التقديرية

 06أد

 06أد

 036أد

 – 2نقاش وتفاعل مع المشاركين:

أسئلة ومالحظات المشاركين
 ضرورة تعبيد حي هنشير الساسي و حي المندرة فيأقرب وقت ممكن.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 -عدم إمكانية القيام بالمشروع نظرا لمحدودية اإلعتمادات.

 – 6مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

 أكد كل من متساكني حي بئر الحلو و حي المندرة علىضرورة اإلسراع في إنشاء المدرسة اإلبتدائية بنهج طه
حسين و المدرسة اإلعدادية بحي بئر الحلو و على
ضرورة التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة
لمعرفة أسباب التعطيل و حل الصعوبات.

 أشار السيد رئيس البلدية أن كل من هذه المشاريع هي محلإهتمامه و هو بصدد متابعة الملفين و أعلم الحضور أن الملفين
في مرحلة إجراء تقرير إختبار من طرف مصالح أمالك الدولة
إلتمام عملية إقناء األراضي الخاصة للمشروعين المذكورين.

 طلب العديد من المواطنين من متساكني حي المندرة وحي هنشير الساسي من رئيس البلدية مزيد من التوضيح
في ما يتعلق بمشروع تهيئة و تهذيب حي المندرة و
هنشير الساسي و ماهي مكوناته و تاريخ إنطالق
األشغال.

 إستهل السيد رئيس البلدية اإلجابة بالتأكيد بأن المشروع مبرمجفي الحيين المذكورين و قيمته  2 111أد و سيشمل كل من مد
شبكة التطهير و التنوير العمومي و تعبيد الطرقات أساسا و من
المحتمل تشيد ملعب حي أو منطقة خضراء أو أ ي مرفق آخر
و ذلك حسب توفر األراضي المناسبة للمشاريع و ستتضح
عناصر المشروع إثر القيام بالدراسات الالزمة ،و يبقى تاريخ
إنطالق األشغال مرتبط باإلجراءات التي تسبقه من دراسات و
إعالن طلب عروض و مصادقة اللجنة المختصة.

 أثار المواطنون موضوع عدم إشتعال شبكة التنويرالعمومي بالطريق الوطنية رقم  0منذ فرابة الشهر.

 أجاب السيد رئيس البلدية بأنه قام بمراسلة المدير الجهويللتجهيز بسوسة في الغرض و قد أعلمه بأن شبكة التنوير
العمومي تعرضت لعملية تخريب و سرقة و اإلدارة الجهوية
تعمل على إرجاع الشبكة للعمل في أقرب اآلجال .

 قام عدد من المواطنين بإثارة موضوع تسمية األنهجبالمنطقة عدد  0و المنطقة البلدية ككل و هو أمر هام

 أكد السيد رئيس البلدية على أهمية تسمية األنهج و ضرورةالقيام بها في أسرع وقت ممكن و ستقوم البلدية برصد مبلغ

جدا بالنسبة للمواطنين و جميع اإلدارات و للبلدية كذلك.

7

مالي في الميزانية لسنة  6102ليتم إقتناء عالمات األنهج و
تثبيتها بعد القيام بتسميتها من طرف اللجنة المختصة.

 -نتائج الجلسة بالمنطقة عدد : 1

 – 1.7مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد : 1
تم توضيح مسألة توزيع اإلعتمادات من طرف المجلس البلدي حيث تم تخصيص  011أد للمنطقة عدد  0و هي غير
قادرة على تغطية جميع المشاريع المقترحة من طرف المواطنين بالمنطقة المذكورة ،و قد تم األخذ بعين اإلعتبار لمشروع تهذيب
حي المندرة و حي هنشير الساسي بكلفة جملية تقدر  2 111أد و هو مشروع من شأنه أن يغطي عديد من طلبات المواطنين و
تحسين ظروف العيش بالمنطقة و بذلك يجب على المواطنين و بمساعدة المجلس البلدي اإلتفاق على المشاريع ذات االولوية إما
باإلجماع أو بالتصويت و حيث تم توضيح منهجية العمل للمواطنين و بالتالي تم التصويت لفائدة المشاريع المقترحة.
و حيث أدت نتائج التصويت إلى إحداث منطقة خضراء بحي بئر الحلو بكلفة  21أد و توسعة شبكة التنوير العمومي بحي
هنشير الساسي بكلفة  01أد
كما أكد السادة الحاضرون على أهمية جميع المشاريع المقترحة و التي يجب برمجتها في السنوات القادمة.

 – 2.7مالحق :

 – 1.2.7عرض البلدية :

 – 2.2.7صور الجلسة بالمنطقة عدد : 1

