الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس الـنيابة الخصـوصية المنع ــقدة
خــالل الدورة العاديــة األولـ ــى لسنـة 1028
ليوم الجمعــة  21فيفـ ــري 1028
تبـــــعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  88لسنة  1001المؤرخ في  21جويلــــية 1001
وخاصة الفصل  21المتعلق بحل المجلــــــس البلــــدي.
وتنفــيذا لألمــر الحكومي عدد  838لســـنة  1021المؤرخ في  21أفـــريل  1021المتعلق بتســـمية
نــــيابات خصوصيـــة ببعــــض البــلديات بتراب الجمهـــورية  ،وبناءا على اإلستـــدعاء الموجه إلى أعضاء
النيـابة الخــصــوصية عدد  108بتاريخ  1فيفــــري  1028والمتـــضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيــــس النيــابة الخصوصية لبلدية زاويـة سوســة باستدعائكم لحضـور جلسة
الدورة العادية األولــــــى لسنـة  1028لمجلس النـــــيابة الخـصوصيــة ببلدية زاوية ســــوسة الموافــق ليــــــوم
الجمـــــعة  21فيفــــــري  1028على الـساعـــــة الثالثـــة بعد الزوال بمقر قصر البلديــة ».
عقــدت النيابة الخصوصية ببـــــلدية زاوية سوســــة دورتهاا العادياة األولــــاـى لسانة  1028ياوم الجمـــــاـعة
 21فيفـــــــااـري  1028بقصاار البلديااـة تحاار إ ااراف الساايد معتمااد الزاويااة القصــــااـيبة الثريااات  ،وقااد تاارأج الجلسااة
السيد ضياءالدين بوقرة رئيس النيابة الخصوصية كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيد أحمد أنيس كحلول  :مساعد أول ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيــــئة
ـ السيد عبدالكريم الغـول  :مساعد و رئيس لجنة التعاون والعالقات الخارجيـــــة
ـ السيدة عبيــر خليفـة
ـ السيدة ثريــا صيداوي

 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــــة
 :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة ولجنة العمل التطوعي

وتغيب بدون عـــــذر السيد حامد بومعيــــزة مساعد ورئيس لجنة األ غال والتهيئة العمرانيـــــة والسيدة
منيــرة الفتيــــتي مستشــــارة ورئيســـة لجــــــنة الشبــاب والرياضة والثقافة والشؤون اإلقتصاديــــة .
كما حضــر الجلسة السيد أحـمـــد الحاج مبـارك الكاتـــب العام للبــلدية ومـــقرر الجلسة والسيد قابـــــض
المالية محتســـب بلدية زاوية سوسة.
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي ـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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 Iالمواضيع القـارة :
 1ـ  1اإلطالع على محضر الجلسة التمهيدية لدورة فيفري 8102

1ـ  2متابعة سير المشاريع البلديــــــة
1ـ  3متابعة تنفيذ التعهدات المحمولة على البلدية لتطهير مديونيتها
1ـ  4متابعة الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية إيرادا وإنفاقا إلى غاية موفى
شهر جانفي .8102
1ـ  5متابعة تثقيل وإستخالص الموارد المثقلة إلى غاية موفى جانفي  8102مع مصالح
القباضة المالية ( معاليم األكرية التجارية ـ )

 IIالمواضيع المالي ــة :
 2ـ  2التنقيح النهائي لمــــــــــــيزانية ســـــــنة 1021
 2ـ  1تعديل ميزانية سنة  1028وتوزيع المال اإلحتياطي
2ـ  3المصادقة على المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان سنة 1028

 IIIمختلفـ ـ ــات :
2ـ  2حول تحويل محول كهربائي عبة الصنم بحي اإلزدهار من الضغط المتوسط
2ـ  1حول النظر في نشاط بيع المشروبات الكحولية بالمركب التجاري مونوبري
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 Iالمواضيع القـارة :
 1ـ  1اإلطالع على محضر الجلسة التمهيدية لدورة فيفري : 8102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  88لسنة  1001الــــمؤرخ في  21جويلية  1001وخاصة
الفصل  21المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر الحكومي عدد  838لسنة  1021المؤرخ في  21أفريل  1021المتعلق بتسمية نيابات
خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة
الخصوصية تحر عــــدد  22بتاريخ  2018/01/05واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عبر وسائل اإلعالم المسموعة
عدد  31بتاريخ  2018/01/05تم عقد الجلسة التمهيدية األولى لسنة  1028يوم الجمعة التاسعة عشرة من
هر جانفي ثمانية عشرة وألفين على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقصر البلدية برئاسة السيد ضياء
الدين بوقرة رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضوربعض أعضاء النيابة الخصوصية وممثل عن القباضة المالية
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــة مقرر الجلسة وعن
المصلحة الفنية كل من السيد قصي الواعر رئيس المصلحة والسادة رفيق الغضبان ،رضا ها م والسيد المنصف
خليفة المكلف بمصلحة النظافة والعناية بالبيئة .
كما حضر 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 .
كما تم إفادة الحاضرين ببسطة على المشاريع البلدية والجهوية والوطنية بالمنطقة وإثر ذلك أحال السيد
رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي تمحورت كما يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
 السيد مح ّمد بوزعبية :أبدا إمتعاضه من عدم سعي البلدية إلى إيجاد حل نهائي لمشكلة المياه المستعملةبنهج الزياتين.
 السيد مصطفى الشويقي :تسائل على أسباب تعطل مشروع تهيئة وتوسعة مقر قصر البلدية عالوة علىدعوة البلدية إلى برمجة اإلعتمادات الضرورية إلصالح الطرقات وتحسين مدخل المدينة على مستوة الطريق
الوطنية عدد. 2
 السيد مح ّمد بن هنية :طلب ببرمجة المرافق الضرورية بحي الحريق على غرار تركيز بكة تصريفالمياه المستعملة كما ا ار إلى مآل موضوع تحويل موقع المحول الكهربائي بحي اإلزدهار.
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 السيد حسن بوزعبية  :أ ارإلى مسألة تطهير نهج الزياتين وتدخل البلدية عبر عقد جلسة عمل إليجادصيغة توافقية للمشكل العقاري سبب تعطل المشروع كما دعا البلدية إلى ضرورة إستكمال فتح الطرقات
بسانية جبارة للتمكن من ربط المساكن بشبكة تصريف المياه المستعملة.
 السيد خميس بوزعبية  :طلب ببرمجة المرافق الضرورية بواد القوج وبالطريق الوطنية  GP1علىغرار تركيز بكة تصريف المياه المستعملة وإقترح أن يقع تعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية بالطبقة
اإلسفلتية عوضا عن الطبقة الثالثية وذلك عند ضبط الحاجيات وبرمجة مشاريع تعبيد الطرقات من طرف
البلدية.كما أ ار إلى مزيد ا لحزم من طرف بلدية المكان طبقا للتراتيب القانونية فيما يتعلق بمتابعة إصالح
الطرقات بعد القيام باال غال من طرف المتدخليين العمومييين.
 السيدة مليكة مصباح  :طلبر برمجة المرافق الضرورية بحي المندرة وهنشير ساسي على غرار مد بكةالتنوير العمومي والماء الصالح للشراب .
 السيد حميدة عرعار :طلب برمجة محطة تطهير بكل من حي الحريق والحمادة الشرقية. السيد يوسف التومي  :طلب برمجة المرافق الضرورية بحي بوزعبية وخاصة تركيز بكة تصريف المياهالمستعملة.
*النظافة والعناية بالبيئة :
 السيد مح ّمد بن هنية :دعوة البلدية لتوسي ع مجال تدخاتها عبر حمالت النظافة التي تقوم بها لتشمل جلالمناطق البلدية ومن ذلك إعداد برامج لقنص الكالب السائبة.
 السيدة مليكة مصباح  :طلبر بتكثيف كل من حمالت رفع الفضالت المنزلية بحي المندرة وهنشير ساسيوالتدخل المبرمج لمقاومة الحشرات.
 السيد حميدة عرعار  :طلب بتكثيف حمالت قنص الكالب السائبة بكل من حي الحريق والحمادة الشرقية.* م ـســائل مختلف ــة :
 السيد محمد علي الرياحي :تسائل عن مآل تفعيل توصيات السيد والي سوسة على إثر زيارته األخيرةللمنطقة البلدية.
 السيد نور الدين براهم :طلب من اإلدارة البلدية التد خل في أقرب اآلجال للحد من ظواهر سلبية عديدةأصبحر تميز المنطقة البلدية على غرار اإلنتصاب الفوضي بشارع  28جانفي والطريق الوطنية عدد 2
عالوة على إستغالل الرصيف من طرف المتسوغين للمحالت البلدية وبقية المحالت وأخيرا البناء الفوضوي
بدون رخصة والذي أكتسح حتى المناطق داخل مثال التهيئة وتسائل حول اإلجراءات القانونية والعملية التي
أتخذتها البلدية للحد من هذه الظواهر و إن وجدت مآل تنفيذ هذه القرارات.
كما توجه بالسؤال حول كيفية برمجة المشاريع الوطنية والجهوية بالمنطقة البلدية ودور البلدية اإلستشاري
في ذلك.
وأخيرا أ ار في آخر مداخلته حول موضوع الملعب البلدي القديم ومشكلة ترسيم الحدود البلدية بين
القصيبة والثريات وزاوية سوسة داعيا البلدية إلى وضع حد نهائي لهذا الموضوع والشكوك التي صاحبته
بمراسلة ديوان قيس األراضي للتأكد من مراجع النقاط الحدودية مع ضرورة برمجة ملعب بلدي بمناسبة
تــــــــوسعة و مراجعة مثال التهيئة الحالي.
 السيد يوسف التومي :دعا بلدية المكان إلى السعي قدما لتوضيح الحدود البلدية بين بلدية زاوية سوسةوبلدية القصيبة والثريات.
كما دعا بمناسبة توسعة مثال التهيئة العمرانية برمجة مدرسة إبتدائية بكل من حي اإلزدهار والحمادة
الشرقية عالوة على ضرورة تدخل البلدية مع السلطة المعنية لإلسراع في إنجاز المدرسة بحي المندرة نهج
طه حسين مع تجاوز اإل كاليات العقارية إن وجدت.
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وأخيرا تسائل حول إنعدام األنشطة الثقافية بالمنطقة البلدية ودعوة البلدية إلى السعي قدما حول إعداد
برامج في الغرض تكون متنفسا ألهالي المنطقة.
 السيدة نزهة زلفاني :طالبر البلدية بتغيير إسم حي الحريق و تفعيل عمل لجنة تسمية األنهج والشوارعبالمنطقة البلدية.
* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة دراستها حالة
بحالة وأ ار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم في حدود إمكانيات البلدية .

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية كره لكافة المتدخلين والحاضرين وإختتمر الجلسة في
حدود الساعة السادسة مساءا.
1ـ  2متابعة سير المشاريع البلديــــــة :
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1ـ  3متابعة تنفيذ التعهدات المحمولة على البلدية لتطهير مديونيتها :
الديون المستحقة
الطرف الدائن

المبلغ
المستح

المستحقات

المبالغ

برنامج تطهير الديون

الجديدة خالل

الجملية

سنوات

المبالغ المتعهد بخالصها

سنة 2112

المستحقة

الخالص

بعنوان كل سنة

ق

الشركة

المالحظات

سنة 1028
1 000 ،000

1 000 ،000

سنة 1028

1 000 ،000

لم ترد الفواتير خالل السنة
المالية 1021

الوطنية
لتوزيع
البترول
الشركة

8 100 ،000

8 100 ،000

سنة 1028

8 100 ،000

التونسية

لم ترد الفواتير خالل السنة
المالية 1021

للكهرباء
والغاز
الوكالة

28 800 ،000

28 800 ،000

سنة 1028

28 800 ،000

الوطنية

لم ترد الفواتير خالل السنة
المالية 1021

للتصرف في
النفايات
الصندوق
الوطني

9 118 ،110

9 118 ،110

سنة 1028

9 118 ،110

لم ترد الفواتير خالل السنة
المالية 1021

للتقاعد
والحيطة
اإلجتماعية
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المركز

2 151 ،000

2 151 ،000

2 151 ،000

سنة 1028

الوطني

لم ترد الفواتير خالل السنة
المالية 1021

لإلعالمية
ماجد

2 510 ،000

2 510 ،000

2 510 ،000

سنة 1028

المزود لم يسوي وضعيته
الجبائية

الدواس

وتتعهد البلدية خالص هذه الديون خالل سنة .2112
1ـ  4متابعة الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية إيرادا وإنفاقا إلى غاية موفى
شهر جانفي :8102

1ـ  5متابعة تثقيل وإستخالص الموارد المثقلة إلى غاية موفى جانفي  8102مع مصالح
القباضة المالية ( معاليم األكرية التجارية ـ )
ع/ر
2

1

إسم المتسوغ

عبدالقادر الباجي
1952821
حبيب بوزعبية
1925895

نوع النشاط

بيع الفواكه الجافة

الديون المتخلدة بالذمة

2.018.330

فترة الدين

أوت 1021

1.015.280
أفريل 1021

جزار
2.388.888

3

جليلة العياري لفائدة عزالدين زنينة
1919208

جزار

8

عبدهللا العيا ي
1985921

بيع المواد الغذائية

5

رضا بن فرج
1818551

بيع المواد
الغذائية

1

رضا بن فرج
1818551

بيع المواد الغذائية

1

الحسن بوخريصة
01930815

عطرية

8

محسن بن فرج
5528190

بيع الدواجن

9

سنية المختار
05589180

جزار

20

الغربية سالمة
1890221

إعالمية

أوت 1021

ال يء
ال ىء
ال يء
2.951.318

ماي 1021

ال يء
3.351.211
1.081.222

أكتوبر 1021
أفريل 1021

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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22

21
23
28
25

رفيق الشتيوي
1981112
طارق قاسم
5582181
ركة تعاونية الخدمات الفالحية
سامية بوجبهة
1995893
أمين كحلول

بيع المسوغ

2.251.882

حالق

831.555

سبتمبر 1021

خدمات فالحية

113.911

ديسمبر1021

روضة

890.838

ديسمبر 1021

بيع مواد حديدية

2.815.111

نبيل بوكمشة

بيع الحليب و
مشتقاته

21

وديع فايز

مطعم

لدى أمانة المال للتثقيل

28

فتحي عبيد

وسيط عقاري

لدى أمانة المال للتثقيل

21

29
10

جمعية مشكاة
الكشافة

جانفي 1021

أوت 1021

ال يء

ال يء

جمعية

ال يء

كشافة

 IIالمواضيع المالي ــة :
 1ـ  1التنقيح النهائي لميزانية سنة : 8102

عمال بمقتضيات القانون االساسي عدد  35لسنة  2915المؤرخ في  28ماي  2915المتعلــق بميزانية
الجماعات المحلية كما تم تنقيـحه بالنصوص الالحـقة وخاصة منها القانون عدد  15لسنة  1001المـؤرخ في 28
ديسمبر .1001
وعلى القرار المشترك للسيـدين وزير الداخلــــية ووزير المالــية المؤرخ في  02مارج  1008والمتعـلق بضبط
صيغة وتــبويب ميزانيــة الجماعات المحلية.
المعروض على أنظار مجلــس النــيابة الخصوصية مقترح مشروع التنقيح النهائي لميــزانية التنمية لسنة
 1021وفقا للـــــجداول التاليــــة:

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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علما وأنه تم عــــــرض الموضـــــوع على أنظار المكتـــــب البلـــــــدي
المنعــــــــقد بتاريـــــــخ  14فيفري .2112

* قـ ــرار المجل ـ ــس :
وبعد التداول والنـــــــقاش وافـــــــق أعضاء النيابة الخصوصية على المصادقة على التتنقيــــح
النهائي لميزانية التنميـــــــة لسنة  1021حسب الجداول المبينــــة أعــاله والقـــــرار المـــــــصاحب.
 1ـ  2تعديل ميزانية سنة  8102وتوزيع المال اإلحتياطي :

طبقا للفصل  31من القانون األساسي للبلديات عدد  88لسنة  1001المؤرخ في .1001/01/21
وتطبيقا لمقتضيات القانون األساسي عدد  35لسنة  2915والمؤرخ في  28ماي  2915والمنقح بالقانون
األساسي عدد  15لسنة  1001المؤرخ في  28ديسمبر  1001والمتعــــــلق بتنقـــــيح وإتمام الــــــقانون األساسي
لميزانية الجماعات المحلية  ،وبعد اإلطالع على المذكـرة العامة عدد  28المؤرخة في  28جانفي  1008وعلى
مقتــضيات الفصل  11جديد  ،وحيث يثبــر القرار المتعـــلق بغلق ميزانية الجماعات المحلية المبلغ النهائي للموارد
المستخلصة والنفقــات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقيـة دون إستـعمال ،كما يمكن إستعمال هذا
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية األولى لــسنة  1028بتاريخ  21فيفـــري 1028
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المال عند اإلقتــضاء لتسـوية العجز الحاصل خالل ســـــنة أو لخالص ديون محــمولة على العنوان األول وذلك في
الفوائض غير الــــــمتأتية من الموارد الموظفة .
ويتم إستعـــ مال الفوائض المودعة بحساب المال اإلنتقال لتمويل النفقات المدرجة بالجزء الخامس من
العنوان الثاني وفقا للتبويب األصلي .
وفي ما يلي جدول ضبط المال اإلحـــــــتياطي والمال اإلنتقــــالي لسنة :1028
ملخــص فواضل ميزانـــــية سنة  1021والتي يتعــين إعادة إدراجها وتوظيفها بميزانية سنة  1028كما يلي:
 /2نتيجة العنوان األول :
المقابيض
()2

2 180 189 ،182

المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف
بالجزئين  3و  8من العنوان الثاني ()3

المصاريف
()1

213 109 ،519

2 181 881 ،198

الفائض
 2ـ ()3 + 1

110 091 ،808

 /1نتيجة الجزئين  3و  4من العنوان الثاني :
المقابيض
()2

2 812 818 ،182

المصاريف المستعملة لتسديد مصاريف
بالجزئين  3و  8من العنوان الثاني ()3

المصاريف
()1

213 109 ،519

111 101 ،188

الفائض
 2ـ ()3 + 1

811 812 ،131

 /3نتيجة الجزء  5من العنوان الثاني :
المقابيض
()2
ـــ

المقابيض المستعملة لتسديد
مصاريف بالجزئين  3و  8من
العنوان الثاني ()3
ـــ

المصاريف
()1
ـــ

الفائض
 2ـ ()3 + 1
ـــ

وإنطالقا من كافـة هذه المعطيات وبعد خصـم مبلغ قدره  58 028 ،512دينارا والذي يمثل  %20من
فوائض العنوان األول لسنة  ، 1021يكون إحتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي المزمع إدراجهما بميزانية 1028
على النحو التالي:

/8المال اإلحتـــياطي:


 %80من فوائض العنوان األول لسنة 1021

121 018 ،183



 %20المودعة خارج الميزانية من فوائض العنوان األول لسنة 1021

201 911 ،293



 %100فواضل الجزئين  3و  8من العنوان الثاني لسنة 1021

811 812 ،131



جملــــــة المـــــال اإلحـتياطي لسنـة 1028

 2 291 911 ،018د



جملـة المـال اإلحـتياطي الذي تم ترسيمه مسبقا بميزانية سنــة 1028

599 050 ،183

د
د
د
د
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جملـة المـال اإلحـتياطي غير المرسم المزمع إدراجه بميزانية سنة 1028

591 812 ،815

د

وفي هذا اإلطار المعروض على أنظار مجلس النـــيابة الخصوصية المصادقة على إدراج اإلعتمادات غير
المرسمة بالميزانية وبالتالي تم تنقيح في الميــــزان البلدي لسنة  1028من  1 128 000 ،000دينار إلـــــى
 3 125 812 ،815دينار وذلك حسب بــــــيانات الجداول التاليـــــة:

علما وأنه تم عــــــرض الموضـــــوع على أنظار المكتـــــب البلـــــــدي
المنعــــــــقد بتاريـــــــخ  14فيفري .2112

* قرار المجلس البلدي :
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيـابة الخصوصية على تــوزيع الـمال اإلحتياطــي لميزانية
سنة  1028حسب الجداول المبينــــة أعـــــاله والقرار المصاحب.
1ـ  3المصادقة على المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان سنة : 8102

تبعا لمقتضيات كل من المرسوم عدد  88لسنة  1022المؤرخ في  18سبتمبر  1022المتعلــق بتنظيم
الجمعيات واألمر عدد  5283لسنة  1023المؤرخ في  28نوفمبر  1023المتعـــلق بضـبط معايير وإجراءات
و روط إسناد التمويل العـمومي للجمعيات وفي إطار تجســيد المصادقة على ميــزانية بلدية زاوية سوسة لسنة
. 1028

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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المعــروض على أنظار مجلس الـنيابة الخصوصية ضبط المنح المزمع توزيعــها بعنوان سنة  1028حسب
البيانات التالــية:
الجمعيات والمنظمات

اإلعتمادات الموافق

اإلعتمادات الموافق عليها

اإلعتمادات المقترحة

عليها بميزانية 8102

بميزانية 8102

بعنوان سنة 8102

الفوج الكشفي بزاوية سوسة

1.000.000

1.000.000

1.000.000

جمعية أحباء الطفل

100.000

100.000

100.000

ودادية التربية بالزاوية والقصيبة والثريات

300.000

300.000

300.000

الكوكب الرياضي بزاوية سوسة

10.000.000

10.000.000

10.000.000

جمعية الرصيد الثقافي

2.000.000

2.000.000

2.000.000

الجمعية القرآنية

800.000

800.000

800.000

الجمعية التنموية بمعهد الزاوية القصيبة

500 ،000

500.000

500.000

والثريات
ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة
الجملة...............

20.000.000

11.050.000

12.250.000

38.800.000

88.850.000

85.550.000

علما وأنه تم عــــــرض الموضـــــوع على أنظار المكتـــــب البلـــــــدي
المنعــــــــقد بتاريـــــــخ  14فيفري .2112

* قرار المجلس البلدي :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على المنح المسندة للجمعيات
والمنظمــــات بعنوان سنة  1028حسب المعطيات المبينة بالجدول أعاله ووفقا للقرار المصاحب .

 IIIمختـ ـلـفـات :
2ـ  2حول تحويل محول كهربائي من الضغط المتوسط شعبة الصنم بحي اإلزدهار :

وبعد  ،إثر ورود مطلب جماعي من متساكني حي اإلزدهـار على البلدية بخصوص رغبتهم في تحويل مكان
محول كهربائي بحي اإلزدهار من الضغط المتوسط من مكانه نظـــــرا لكونه يقع في حرمة الطــــــريق المفتوحة
حسب مثال التهيئة العمرانيــــــة.
وعلى إثر ذلك قامر البلدية بإحالة المطلب المذكور إلى مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة
للنظر فيه .
وإثر المعاينة الالزمة وإعداد دراسة في الغرض من طرف مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز
بسوسة والتي قامر بدورها بمدنا بقائمة تقـديرية في كلفة تغيير المحول المذكور والمقدرة بـ  38 092 ،102دينارا.
المعروض على أنظار المجلـــس البلدي الموافقة على تحويل مكان المــــحول الكهربائي بــــحي اإلزدهار.

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
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* قرار المجلس البلدي :
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية على تحويـــــــل مكان المحول الكهربائي
بحي اإلزدهار.
2ـ  1حول النظر في نشاط بيع المشروبات الكحولية بالمركب التجاري مونوبري :

نظرا لحالة التذمر لدى مواطني ومكونات المجتمع المدني بزاوية سوسة حول الترخيص المسند للمركب التجااري
مونوبري لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعادة للحمال عاالوة علاى تاواتر العارائض الاواردة علاى البلدياة ساابقا أو
عبر مواقع التواصل اإلجتماعي حاليا.
نحيط السادة أعضاء النيابة الخصوصية علما بالمالحظات التالية :
ـ ا تبعااا للقااانون عاادد  28لساانة  2998المااؤرخ فااي  2998/1/28والقاارار المشااترك الصااادر عاان وزياار الداخليااة
والتنمية المحلياة ووزيار التجاارة والصاناعات التقليدياة بتااريخ  1001/21/28تساند مثال هاذه الارخص بقارار مان الاوزير
المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي مصالح وزارة الداخلية .
ـ يقع الترخيص لمثل هذه األنشطة بمحالت موجودة بمنطقة تتالءم مع هذا الصنف من التجارة .
ـ يقع سحب الرخصة بصفة نهائية عند اإلخالل باألمن العام .
ـ تقع معاينة مخالفة أحكام القانون سابق الذكر من طرف أعوان الشرطة البلدية .
ـ تبعا لمكتوب السيد والي سوسة بتاريخ  3جانفي  1021حول طلب إبداء رأي البلدية فيماا يتعلاق بالحصاول علاى
رخصااة لتعاااطي تجااارة المشااروبات الكحوليااة المعاادة للحماال وقااع عاارض الموضااوع علااى أنظااار لجنااة األ ااغال والتهيئااة
الترابية بتاريخ  23جانفي  1021والتي أبدت عدم إعتراضها على إستجابة المركب التجاري مونوبري للقاوانين والتراتياب

الجاري بها العمال فاي مجـــاـال التهيئــــاـة الترابياة والتعمــــاـير وحماياة المحايط وهاي التراتياب المنصاوص
عليها بالقانون عدد  28لسنة  2998سابق الذكر.
وإنطالقااا ماان صااالحيات الضااابطة اإلداريااة للبلديااة فيمااا يتعلااق بالمحافظااة علااى النظااام العااام وعلااى اإلسااتقرار
اإلجتماااعي للمنطقااة وطبقااا للفصاال  80و 82ماان القااانون األساسااي للبلااديات والااذي يضاابط تمتااع المجلااس البلاادي بساالطة
الضبط التي تفرض عليه المحافظة على األمن العام والسكينة العامة .
المــــــعروض دراســـــــــة هذا الموضـــــــوع .

قـــــــرار المجــــلس :
وبعد التداول والنقاش قــــــرر مجلس النيابة الخصوصية باإلجمــــاع رفض مشروع بيــع المشروبات الكــــحولية

بالمنطقة البلديـــة ودعــــوة السلط العليــــــا المعنيــــة لسحب ترخيص بيع المشروبات الكحوليــــة نهائيـــــــــا
من الفضاء التجاري مونوبــــــــري بزاوية سوسة.

*إختــتام الجلسـة:
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية األولى لــسنة  1028بتاريخ  21فيفـــري 1028
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وجه السـيد رئيـس النـيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعـضاء المجلس مؤكـدا على ضــرورة بذل قصارى
الجهد خدمـة للصالح العـام موصـيا باإلنص ات إلى مشاغل المواطـنيـن واختتمر الجلسـة في حدود الساعة
الخامســـــــــة مســـــــاءا من تاريخ نفس اليوم .
زاوية سوسة في
المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

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

رئيــس الـنيابة الخصوصية

محاضر جلسات المجلس البلدي
المساعد األول
أحــــمد أنيـــــــــس كحلـــــــــول

أحمد الحاج مبارك

ضـــياءالديـــــن بوقــــــــرة
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