محضر الجلسة العامة الثانية
بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 1029
بتاريخ  21ديسمبر 1022

 - 1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة
ب  -عدد السكان بالبلدية  52 :ألف ساكن
ت  -تاريخ الجلسة 5172/75/71 :
ث  -مكان الجلسة  :مقر البلدية
ج  -إسم ميسر الجلسة  :إيمان جاء وحدو
ح  -محضر محرر من قبل  :قصي الواعر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس البلدية يوسف التومي
 - 2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين
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111

1
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ب – جدول األعمال :
 تقديم الجلسة من طرف السيد رئيس البلدية. التذكير بالجلسة العامة التشاركية األولى و جلسات المناطق. التذكير بتقسيم المجال الترابي البلدي إلى  3مناطق و التشخيص الفني لكل منطقة. التذكير بالتشخيص المالي. التذكير بتوزيع اإلعتمادات حسب المشاريع و على المناطق. التذكير بالمشاريع المتواصلة و المبرمجة. التذكير بالمشاريع التي تم إقتراحها في جلسات المناطق. تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي .1112 نقاش عام. -إختتام الجلسة.

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
1
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 – 3قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة : 5179

نوعية التدخل (*)

الكلفة
أ د

المنطقة

عدد

التاريخ المتوقع

المنتفعين

ل نطال

المالحظات

ل نتاا األشغال

األشغال
 -1برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف
عيش المواطنين
 -7مشروع تعبيد الطرقات
 -5مشروع التنور العمومي
 -3مشروع تايئة منطقة خض ار

5و3

251

7211

جويلية 5179

ديسمبر 5179

7

01

121

أفريل 5179

جوان 5179

7

01

311

جوان 5179

جويلية 5179

ل شــــــــــــــــــــــى

 -1برامج مهيكلة للمدينة

 -3برامج إدارية
 -7مشروع إقتنا وسائل نقل

21

فيفري 5179

فيفري 5179

 -5مشروع إقتنا معدات نظافة و طرقات

703

جانفي 5179

جانفي 5179

 -3مشروع إقتنا معدات و تجايزات

51

مارس 5179

مارس 5179

المجموع

223

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خالل سنة  ،1029بما فيها تلك التي ال يتدخل
الصندوق في تمويلها.
 قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الستثمار السنوي  1022والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة :1029بيان المشروع

الكلفة

الكلفة

عدد

(*)

األصلية

المحينة

المنتفعين

في اإلنجاز

407

201

1500

جانفي 1029

-2مشروع تعبيد
الطرقات 1022
-1مشروع تهيئة و
توسعة مقر البلدية

المجموع

450

450

2757

2051

تاريخ اإلنطال

مارس 1029

مدة اإلنجاز
 250يوما
 020يوما

نسبة/مرحلة

التاريخ المتوقع

اإلنجاز

لنتاا األشغال

%0

جوان 1029

%0

مالحظات

مارس 1010

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي سيتواصل إنجازها خالل سنة  ،1029بما فيها تلك التي ال يتدخل
الصندوق في تمويلها.
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– تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  1029وف األنموذج :
أنظر المصاحيب

 -0نقاش وتفاعل مع المشاركين:
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين

 - 1رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين
أشار العديد من المواطنين إلى أن خطة اإلتصال التي أعدتها البلدية
تبقى غير فعالة بإعتنبارها ال تؤخذ بعين اإلعتبار لجميع شرائح
المجتمع كما أن البلدية لم تخصص سيارة دعاية إلبالغ المواطنين
بجميع الجلسات التشاركية و أيضا أكد الحضور على مزيد حسن
إختيار تاريخ و توقيت الجلسات.

أكد السيد رئيس البلدية على ضرورة تسخير سيارة دعاية في
الجلسات القادمة و ذلك خالل إعداد البرنامج اإلستثماري لسنة
.1111

 -2رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين
إتفق جميع الحضور على أن الحضور ضعيف لهذه الجلسة
بالمقارنة مع الجلسات االخرى و ذلك نظرا لتاريخ و توقيت
الجلسة.

سيتم في الجلسات القادمة االخذ بعين اإلعتبار لتاريخ و
توقيت الجلسة و سيعمل رئيس البلدية أن تكون في نهاية األسبوع.

 - 9مواضيع مختلفة تم النقاش في شأناا :

ال شىء
-11

نتائج الجلسة العامة :

 –1111التنقيحات/التحسينات بخصوص المناجية المعتمدة :

ال شىء
 –2111مالح :

أ – عرض البلدية :

ب – صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور:

