الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلســة المجـلس البلـدي المنعـق ــد
خالل جلسته اإلسـتثنائية بتاريـخ  8أكتوبــر 8108
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 8107المؤرخ في  01فيفري  8107المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد
 01لسنة  8101المؤرخ في  81ماي . 8101
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  82لسنة  8108المؤرخ في  2ماي  8108المتعلق بإصدار مجلة
الجماعات المحلية.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  8108المؤرخ في  07ماي  8108المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 8108
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  88جــوان . 8108
وتبعا لمحضر الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي المنعقدة بتاريخ  5أكتوبر  8108والتي بمقتضاها دعـــا رئيس
المجلس الـــبلدي إلى اإلنعقاد بتاريخ اإلثــــنين  8أكتوبر  8108على الساعة العاشرة صباحا وذلك لعدم توفر النصاب
القانوني .
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد 0511بتاريخ  5أكتوبر  8108والمتـضمن
النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتـشـرف رئيــس المجلس البلدي ببـلدية زاوية سوسة بإستدعــائكم لحضـور الجلسة اإلستثنائية
المـقرر عقـدها :
*يــــــــــــــوم  :اإلثنيـــــــــن  8أكتوبــــــــر 8108
*على الساعة  :العاشرة صباحا بمقر قصـــر البلديــــة
وذلك للنظر في المواضيع المضمنة بجدول األعمال المصاحب لهذا اإلستدعاء:
المــواضيع

0ـ المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  8108/2/85تبعا لمقتضيات الفصل  017من النظام الداخلي للمجــــــلس
البلدي بزاوية سوسة .
 8ـ النظر في مطلب صادر عن بعض أعضاء المجلس البلدي في تعديل بعض الفصول من النظام الداخلي للمجلس
3ـ النظر في محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ صادر عن بعض أعضاء المجلس البلدي في توقيف تنفيذ أعمال اللجان القارة
وإعادة توزيعها وضبط رؤسائها ومقرريها وتركيبة أعضائها .
1ـ الموافقة على س ّد الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان البلدية القارة على إثر مطالب إستقالة.
5ـ المصادقة على على المنحة الجملية واإلمتيازات العينية لرئيس البلدية.
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1ـ الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان قصد تكملةة مقسةمه بمبلةم جملةي
قدره  33.211د.
7ـ الموافقة على الترفيع في المنحة المخولة لجمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة.
8ـ الموافقة على تعديل معلوم كراء معدات بلدية( صهريج ضخ المياه المستعملة).
2ـ الموافقة على تعديل معلوم إتفاقيات رفع الفضالت غير المنزلية.
 01ـ ة الموافقةةة علةةى إبةةرام إتفاقيةةة مةةع شةةركة زيتونةةة إكسةةبو تتضةةمن معلةةوم جزافةةي خاصةةة بتعليةةق االفتةةات اإلشةةهارية لفائةةدة قصةةر
المعارض بالساحل.
00ـ الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول.
08ـ الموافقة على تخصيص قطعة أرض على الملك البلدي الخاص بنهج سيدي بوزعبية إلنجاز مقرجديد للشرطة البلدية.
03ـ النظر في التراجع عن عملية تخصيص عقاربلدي المتمثل في المنطقة الحرفية لفائدة المجلس الجهوي لوالية سوسة.
01ـ النظر في مطلب المدرسة اإلبتدائية الخاصة "فيكتور هيقو" في إبرام إتفاقية إستغالل القاعة الرياضية لأللعاب الفردية.
05ـ الموافقة على تركيز عالمات مرور ممنوع الوقوف والتوقف بشارع  01جانفي أمام شركة دراكسماير وشركة سهال.
 01ـ الموافقة على قرار ضبط تعريفة بقية الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية .

***********
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسةـة جلسةـته اإلستثنائيةـة يةوم اإلثنةين  8أكتةوبر  8108بقصةر البلديةـة
على الساعة العاشرة صباحا بمقةر قصةر البلديةة ،وقةد تةرأل الجلسةة السةيد يوسةف التةـومي رئةيس المجلةس البلةدي كمةا
حضرها حسب دفتر تسجيل الحضور كل من السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ـ ــي  :مساعد أول ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
ـ السيدة رب ــاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيدة منا الثابوتـ ــي  :مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة
ـ السيد أنــس بوكمشــة  :مستشار
ـ السيدة فـاطمة بوزعبي ــة  :مستشارة ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
ـ السيد المنصف فضلــون  :مستشار
ـ السيدة حنان النابـ ــلي  :مستشارة ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة
ـ السيد رضا دربـ ــال  :مستشار
ـ السيدة آسيا بوعسك ــر  :مستشارة
ـ السيد محمد علي بوزعبيـة  :مستشار
ـ السيدة فتيحة إبن صالــح  :مستشار
ـ السيد جمال بوكمشـ ــة  :مستشار
ـ السيد رفيق إبن هني ــة  :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
ـ السيدة سماح البغــدادي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
ـ السيد حميــدة عرعاري  :مستشار ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة
ـ السيدة غادة خليفـ ــة  :مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
وتغيب بدون عذر السيد ضياءالدين بوقرة مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية .
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كما حضر الجلسة السيد أحـمـد الحاج مـبـارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسـة .
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.
المــواضيع

0ـ المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  8108/2/85تبعا لمقتضيات الفصل  017من النظام الداخلــــي للمجــــــلس
البلدي بزاوية سوسة .
 8ـ النظر في مطلب صادر عن بعض أعضاء المجلس البلدي في تعديل بعض الفصول من النظام الداخلي للمجلس
3ـ النظر في محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ صادر عن بعض أعضاء المجلس البلدي في توقيف تنفيذ أعمال اللجان القارة
وإعادة توزيعها وضبط رؤسائها ومقرريها وتركيبة أعضائها .
1ـ الموافقة على س ّد الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان البلدية القارة على إثر مطالب إستقالة.
5ـ المصادقة على على المنحة الجملية واإلمتيازات العينية لرئيس البلدية.
 1ـ الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان قصد تكملة مقسمه بمبلم جملي
قدره  33.211د.
7ـ الموافقة على الترفيع في المنحة المخولة لجمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة.
8ـ الموافقة على تعديل معلوم كراء معدات بلدية( صهريج ضخ المياه المستعملة).
2ـ الموافقة على تعديل معلوم إتفاقيات رفع الفضالت غير المنزلية.
01ـ الموافقة على إبرام إتفاقية مع شركة زيتونة إكسبو تتضمن معلوم جزافي خاصة بتعليق الالفتات اإلشهارية لفائدة قصر
المعارض بالساحل.
00ـ الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول.
 08ـ الموافقة على تخصيص قطعة أرض على الملك البلدي الخاص بنهج سيدي بوزعبية إلنجاز مقرجديد للشرطة البلدية.
 03ـ النظر في التراجع عن عملية تخصيص عقاربلدي المتمثل في المنطقة الحرفية لفائدة المجلس الجهوي لوالية سوسة.
01ـ النظر في مطلب المدرسة اإلبتدائية الخاصة "فيكتور هيقو" في إبرام إتفاقية إستغالل القاعة الرياضية لأللعاب الفردية.
05ـ الموافقة على تركيز عالمات مرور ممنوع الوقوف والتوقف بشارع  01جانفي أمام شركة دراكسماير وشركة سهال.
01ـ الموافقة على قرار ضبط تعريفة بقي ة الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية .

وفي مفتتح الجلسة رحب رئيس المجلس البلدي بالحاضرين مشيرا وأنه تبعا للفصل  18من النظام الداخلي
للمجلس البلدي بزاوية سوسة والقاضي بإمكانية تغيير ترتيب النقاط المدرجة بجدول األعمال وذلك بإقتراح من رئيس
الجلسة وموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين  ،المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي تغيير ترتيب النقــــاط  8ـ 3
و  1بإدراجها بآخر جدول األعمال وقبل ذلك فتح رئيس المجلس البلدي باب النقاش للسادة المستشارين إلبداء آرائهم
بخصوص هذه النقطة حيث تشبـــث السيد المنصف فضلون بالترتيب األولي لجدول األعمال المصاحب لإلستدعاء الموجه
لكافة األعضاء والذي أعتبره ترتيبا منطقيا وذلك بتكوين اللجان في مرحلة أولى ثم يتم عرض المواضيع على المكتب
البلدي للدرل وفي النهاية يتم المصادقة عليها بالمجلس البلدي .
وبعد ذلك تم عرض الموض وع للمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس البلدي حيث تم التصويت علنا على
إعادة ترتيب جدول األعمال بأغلبية الحاضرين تبعا للنتائج التالية :

التصويت بالموافقة 8 :أعضاء وهم السادة :
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ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ المنصف فضلون
ـ أسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح
مع عدم تصويت السيدتين رباب بوزعبية وحنان النابلي والسيد رضا دربال نظرا إللتحاقهم بالجلسة متأخرين بعد
عرض الموضوع ومناقشته والتصويت عليه .

 *0المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  8108/12/85تبعا لمقتضيات الفصل  017من
الداخلي للمجلس البلدي :
تطبيقا لمقتضيات الفصلين  805و 321من مجلة الجماعات المحلية وعمال بمقتضيات األمر الحكومي عدد 711
لسنة  8108بتاريخ 8108/18/83المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية والذي يقتضي تبعا
للفصل  8منه على المجلس البلدي المصادقة على نظامها الداخلي في أجل  3أشهرمن تاريخ تركيزه.
وتبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ  8108/12/85حول المـــصادقة على النظام الداخلـي للمجلـس البـــلدي
بزاوية سوسة ومن ضمنها الفصل  017منه والقاضي بتولي المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصويت
عليه في الجلسة التي تلي إعداده.
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ . 8108/12/85

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع المصادقة على محضر
الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  8108/12/85على النتائج التالية :
مع عدم تصويت كل من السيد رضا دربال والسيدة رباب بوزعبية والسيدة حنان النابلي لحضورهم بعد التداول
والنقاش على الموضوع .
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التصويت بالموافقة 8 :أعضاء وهم السادة :
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ فتيحة إبن صالح
ـ آسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية

وبذلك وقعت المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ 8108/12/85
 *8المصادقة على المنحة الجملية واإلمتيازات العينية لرئيس البلدية:
عمال بمقتضيات األمر الحكومي عدد  711لسنة  8108بتاريخ 8108/12/17المتعلق بتحديد معايير وضبط
مقدار المنحة الجملية واإلمتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات والذي يقتضي تبعا للفصل  2منه على المجلس
البلدي المصادقة على مقدار المنحة الجملية واإلمتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية .
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في
جلسة  08سبتمبر  8108والتي وافقت على إسناد الحد االقصى للمنحة الجملية لرئيس المجلس البلدي واإلمتيازات
العينية المتمثلة في سيارة وظيفية ،مقتطعات من الوقود وخدمات هاتفية و أقرت بعرض الموضوع على أنظار
المجلس للمصادقة.
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على مقدار المنحة الجملية واإلمتيازات العينية المخولة لرئيس
البلدية وفقا للبيانات التالية:

- 0المنحة الجملية الشهرية:
عناصر المنحة الجملية لرئيس البلدية

مقدار المنحة

منحة التسيير
منحة المسؤولية
منحة السكن
منحة التمثيل
المقدارالجملي الخام الشهري للمنحة الجملية

0.811د
811د
351د
811د
8.551د

- 8اإلمتيازات العينية :
اإلمتيازات العينية
سيارة وظيفية قوتها الجبائية  5خيول
 881لتر من الوقود شهريا
خدمات هاتفية بقيمة  011د شهريا في شكل بطاقات شحن
5
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قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي والفصل  12من األمر الحكومي عدد  711لسنة 8108
بتاريخ 8108/12/17المتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية واإلمتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات
وتبعا للفصل  51من النظام الداخلي للمجلس البلدي بزاوية سوسة الذي (

يحجر على اي عضو من أعضاء المجلس

البلدي المشاركة في المناقشات أو التصويت على المداوالت التي تتعلق بموضوع له مصلحة شخصية فيها

مباشرة أو عن طريق اإلنابة وبصورة عامة كل حاالت تضارب المصالح وعليه التصريح بذلك ) وبطلب من السيد
أنس بوكمشة للسيد يوسف التومي رئيس المجلس البلدي اإلنســــحاب من الجلــــسة وعلى إثر ذلك غادر السيـــــد
يوسف التومي القاعة حيـــث تم التصويت علنا على موضوع المصادقة على المنحة الجملية واإلمتيازات العينية لرئيس
البلدية والذي أفرز النتائج التالية :

التصويت بالموافقة 8 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء
األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ أسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

وبذلك وقعت المصادقة على المنحة الجملية واإلمتيازات العينية لرئيس المجلس البلدي
وفقا لما يلي:
- 0المنحة الجملية الشهرية:
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عناصر المنحة الجملية لرئيس البلدية

مقدار المنحة

منحة التسيير
منحة المسؤولية
منحة السكن
منحة التمثيل
المقدارالجملي الخام الشهري للمنحة الجملية

0.811د
811د
351د
811د
8.551د
محضر الجلسة اإلستثنائية المنعقدة بتاريخ  8أكتوبر 8108

- 8اإلمتيازات العينية :

اإلمتيازات العينية
سيارة وظيفية قوتها الجبائية  5خيول
 881لتر من الوقود شهريا
خدمات هاتفية بقيمة  011د شهريا في شكل بطاقات شحن

مع تجسيد ذلك وفقا لمقرر بلدي يقع نشره وفقا لمقتضيات الفصل  01من
األمر الحكومي عدد  711لسنة  8108المؤرخ في 8108/12/7
 *3المصادقة على عملية التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان
قصد تكملة مقسمه بمبلم جملي قدره  33.211د: .
المعروض على أعضاء المجلس البلدي ما يلي  :تطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية و تبعا لمطلب السيد
زهير الغضبان الوارد علينا بتاريخ  8108/3/03تحت عدد  182حول إقتناء جزء من عقار بلدي لتكملة مطلب تجزئة
عقاره وتبعا لرأي اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بتاريخ  02أوت  8101حول ضرورة رفع اإلكتناف على عقاره
موضوع التجزئة.
مع العلم وأنه وقعت الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض تابعة للملك البلدي الخاص عدد  A252من
الرسم العقاري عدد  81281سوسة وذلك في حدود مساحة  037م م لتكملة مقسمه البالم مساحته  313م م من الرسم
العقاري 011800سوسة وذلك وفقا لتقرير إختبار مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية وقع القيام به بعد الموافقة
المبدئية من طرف مجلس النيابة الخصوصية .تبعا لمداوالت النيابة الخصوصية في دورتها العادية الرابعة بتاريخ 02
نوفمبر  8101والمصادق عليها بتاريخ  17ديسمبر  8101حول الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض من
الملك البلدي الخاص للسيد زهير الغضبان عدد  A252من الرسم العقاري عدد  81281سوسة وذلك في حدود مساحة
 037م م لتكملة مقسمه البالم مساحته  313م م من الرسم العقاري 011800سوسة وذلك وفقا لتقرير إختبار مصالح
أمالك الدولة والشؤون العقارية .
وعلةةى ضةةوء تقريةةر إختبةةار أمةةالك الدولةةة الةةواردة علينةةا بتةةاريخ  08أفريــ ةـل  8108المتعلقةةة بتحديةةد القيمةةة الشةةرائية
لقطعة االرض المزمع التفويت فيها للسيد زهير الغضبان.
يكون مبلم التفويت على التوالي:
037م 817 ،5 × 8د/م م =  33 211 ،111د
مع العلم وأن هذا المبلم هو الحد األدنى ال يمكن للمجلس التخفيض فيه في المقابل يمكن الترفيع فيه كما ال يمكن أن تتجةاوز

عملية التفويت السنة منذ إنجاز تقرير اإلختبار(.)2102/4/2
وتجدر اإلشارة وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار لجنة النزاعات والشؤون العقارية والتي وافقت على عملية
وإبرام عقد التفويت شريطة التنصيص على بند صلب العقد ينص على رفع شرط سقوط الحق قصد إتمام عملية
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التفويت.كما تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في جلسة 08
سبتمبر  8108والتي وافقت على عملية التفويت بالمبلم المشار إليه أعاله مع إلتزام المعني باألمر برفع شرط
سقوط الحق قصد إتمام عملية التفويت

قرار المجلس :

وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي
لمجلة الجماعات المحلية والفصـــــول  58، 57و 52من النظام الداخلي
للمجلس البلدي وقع اإلجماع باألغلبية المطلقة عدد  07صوت بتأجيل النظر
في الموضوع إلى حين مزيد اإلطالع.
 *1الموافقة على الترفيع في المنحة المخولة لجمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة:
تبعا لمطلب جمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة الوارد علينا بتاريخ  1سبتمبر 8108حول الترفيع في
المنحة المرصودة لها بميزانية البلدية من  81أد إلى  31أد.

وقد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في جلسة 08
سبتمبر  8108والتي وافقت على عملية الترفيع بزيادة في حدود  5أد فقط لتصبح المنحة  85أد.
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي الموافقة على الترفيع في المنحة المخولة للجمعية الرياضية
الكوكب الرياضي بزاوية سوسة من  81أد إلى  85أد بعنوان ميزانية سنة . 8102

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع الترفيع في المنحة
المخولة للجمعية الرياضية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة على النتائج التالية:

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء
عدد األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
8
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ـ رضا دربال
ـ آسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

وبذلك وقعت الموافقة على الترفيع في المنحة المخولة للجمعية الرياضية
الكوكب الرياضي بزاوية سوسة بعنوان ميزانية سنة  8102من  81أد إلــى
 85أد
 *5المصادقة على تعديل معلوم كراءمعدات بلدية (صهريج ضخ المياه المستعملة):
وفي إطار االستغالل األمثل لمعدات أسطول النظافة لمزيد دعم الموارد البلدية المعروض على أنظار مجلس البلدي
مقترح لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ  8108/12/08حول تعديل معلوم كراء صهريج ضخ
المياه المستعملة موضوع القرار البلدي المؤرخ في  8107/5/02وفقا للجدول والقرار المصاحب:

 صهريج ضخ المياه المستعملة :
بيان المعلوم

الوحدة

معلوم كراء صهريج
ضخ المياه المستعملة

حمولة
 5111لتر

المعلوم القديم
خارج المنطقة
داخل المنطقة
البلدية
البلدية

المعلوم المقترح
خارج
داخل
المنطقة
المنطقة
البلدية
البلدية

 31دينار للحمولة

 31دينار
للحمولة

 05دينار للحمولة

 81دينار
للحمولة

نوعية األشغال

حمولة واحدة
5111لتر من المياه
المستعملة

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع تعديل معلوم كراء معدات
بلدية(صهريج ضخ المياه المستعملة) على النتائج التالية:

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء
عدد األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
9
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ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ آسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

وبذلك وقعت الموافقة على تعديل معلوم كراء صهريج ضخ المياه المستعملة
بالترفيع في المعلوم من  05د الحمولة إلى  81د الحمولة داخل المنطقة البلدية
وفقا للقرار المعد في الغرض
 *1المصادقة على تعديل معلوم رفع الفضالت غير المنزلية بمقتضى إتفاقيات:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مقترح لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ
 8108/12/08حول تعديل معلوم إتفاقيات رفع الفضالت غير المنزلية وذلك حرصا من اإلدارة البلدية على تنمية موارد
البلدية وإعتبارا وأن المعلوم الحالي الموظف لم يعد يتماشى مع كلفة إسداء الخدمات بعنوان رفع الفضالت غير المنزلية
(  5مليمات عن اللتر الواحد) منذ سنة . 0228
مع العلم وأنه وقع تعديل المعلوم بتاريخ  8113بمقتضىمضمون مداولة المجلس البلدي بتاريخ  8113/17/80إال أنه
لم يقع تفعيلها نظرا لغموض صيغة ضبط المعلوم أنذاك .
طبيعة االنشطة الموظفة عليها اإلتفاقية

معلوم اللتر المقترح

ع/ر
1

األنشطة التجارية

 51مليم التر

2

األنشطة الصناعية

 02مليم التر

3

االنشطة الحرفية

 02مليم التر

4

االنشطة الخدماتية

 51مليم التر

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع تعديل معلوم رفع
الفضالت غير المنزلية بمقتضى إتفاقيات على النتائج التالية:

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة:
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء
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عدد األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ آسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

وبذلك وقعت الموافقة على تعديل معلوم رفع الفضالت غير المنزلية بمقتضى
إتفاقيات بالترفيع في المعلوم من  15مليم اللتر إلى المعاليم وفقا للجدول
التالي:
طبيعة االنشطة الموظفة عليها اإلتفاقية

معلوم اللتر المقترح

ع/ر
1

األنشطة التجارية

 51مليم التر

2

األنشطة الصناعية

 02مليم التر

3

االنشطة الحرفية

 02مليم التر

4

االنشطة الخدماتية

 51مليم التر

 *7الموافقة على إبرام إتفاقية مع شركة زيتونة إكسبو تتضمن معلوم جزافي خاص بتعليق
االفتات اإلشهارية لفائدة قصر المعارض بالساحل:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظر في مطلب شركة زيتونة إكسبو في إبرام الوارد علينا
بتاريخ  8108/12/1تحت عدد  8071إتفاقية بعنوان تعليق وإزالة االفتات اإلشهارية المر ّكزة بالمقترقات والساحات
العمومية لفائدة قصر المعارض بالساحل بقيمة :
  311دينار معلوم سنوي مساهمة من البلدية في دفع الحركييّة اإلقتصادية والتجارية بالمنطقة وذلك خالفالمقتضيات القرار البلدي المؤرخ في  8101/17/82والمصادق عليه بتاريخ  .8101/18/01والذي يضبط
معلوم  81د عن المتر المربع في السنة أو جزء من السنة بالنسبة لالفتات القماشية أو البالستيكية غير المثبتة
بركائز على كامل المنطقة البلدية.
وقد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ
 8108/12/08التي وافقت على مبدأ إبرام اإلتفاقية شريطة أوال ضبط أماكن التعليق وعددها مع التنصيص على تكفل
الشركة بكلفة عملية التركيز واإلزالة خاصة في ما يتعلق بتخصيص اإلطار البشري والمادي.مع إحترام السالمة
المرورية ثانيا مراجعة المعلوم الجزافي المقترح من طرف الشركة بعرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي.
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قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع الموافقة على إبرام
إتفاقية مع شركة زيتونة إكسبو بمعلوم جزافي قدره  311د سنويا خاص بتعليق الالفتات اإلشهارية لفائدة قصر
المعارض بالساحل على النتائج التالية:

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء
عدد األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ آسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

وبذلك وقعت الموافقة على إبرام إتفاقية مع شركة زيتونة إكسبو بمعلوم جزافي قدره  311د
سنويا خاص بتعليق الالفتات اإلشهارية لفائدة قصر المعارض بالساحل شريطة أوال ضبط
أماكن التعليق وعددها حصريا صلب اإلتفاقية مع التنصيص على تكفل الشركة بكلفة عملية
التركيز واإلزالة خاصة في ما يتعلق بتخصيص اإلطار البشري واإلمكانيات المادية مع
إحترام السالمة المرورية
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 *8الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مقترح لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ
 2102/10/02حول تحويل إعتمادات داخل العنوان األول و ذلك تبعا للجدول التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد
الفقرة

عدد
الفصل

عدد
الفقرة
الفرعية

بيان
الفصول

11111

10

111

نفقات
التصرف
الطارئة

10 010

1101

111

مساهمات
المشغل

الجملة ............................

الترفيع في اإلعتمادات
المبلغ

31.111.111

0 111 ،111

30.111.111

عدد الفصل

عدد
الفقرة

عدد
الفقرة
الفرعية

10011

110

111

18810

111

110

18810

111

113

18810

111

111

بيان الفصول

المبلغ

المنح المخولة
لرؤساء البلديات
شراء الوقود
لوسائل النقل
حصص الوقود
بخطط وظيفية
شراء الوقود
لمعدات خصوصية

01 111 ،111

الجملة ............................

1.111.111
1.111.111
5.111.111

30.111.111

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع الموافقة على تحويل
إعتمادات داخل العنوان االول وفقا للجدول المشار إليه أعاله على النتائج التالية:

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 1 :أعضاء
عدد األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ آسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح
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وبذلك وقعت الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول وفقا للجدول
المشار إليه أعاله
 *2الموافقة علىتخصيص قطعة أرض على الملك البلدي الخاص بنهج سيدي بوزعبية
إلنجاز مقر جديد للشرطة البلدية:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مقترح لجنة االشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ 8108/12/02
حول تخصيص قطعة أرض بالرحبة (سيدي بوزعبية) إلنجاز مقر جديد للشرطة البلدية.
مع اإلشارة وأنه تم عرض إقتراح قطعة األرض المقابلة للمستودع البلدي الحالي إلنجاز المشروع إالّ أن
أعضاء اللجنة إقترحوا العقار بالرحبة موضوع مطلب تسجيل من طرف بلدية المكان بتاريخ  8101/15/83مع دعوة
البلدية إلى تسجيل العقار المقابل للمستودع البلدي
مع اإلشارة وأن العقار المقترح من طرف اللجنة هو عقار على ملك الدولة الخاص(األمالك المصادرة )

قرار المجلس :

وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي
لمجلة الجماعات المحلية والفــــصول  58، 57و 52من النظام الداخلي
للمجلس البلدي وقع اإلجماع باألغلبية المطلقة عدد  07صوت بتأجيل النظر
في الموضوع إلى حين البت في مطلب تسجيل قطعة األرض سالفة الذكر من
طرف المحكمة العقارية.
 *01النظر في التراجع عن عملية تخصيص عقار بلدي المتمثل في المنطقة الحرفية لفائدة
المجلس الجهوي لوالية سوسة:
تبعا لكل من محضر جلسة العمل المنعقدة يوم الثالثاء  8105/2/05بمقر والية سوسة حول متابعة المشاريع
والمشاغل التنموية بمعتمدية المكان والذي على ضوئه وقع إقتراح إعادة النظر في إعادة توظيف المنطقة الحرفية إلى
مشروع آخر ومحضر جلسة المنعقدة بتاريخ  8108/17/30حول تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الحرفية والتي
أفرت ضرورة العمل على تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الحرفية.
مع اإلشارة وأنه بمقتضى محضر جلسة إستثنائية للمجلس البلدي ومحضر تخصيص بتاريخ مارل 8112
تخصيص قطعة األرض المقامة عليها حاليا المنطقة الحرفية للمجلس الجهوي لوالية سوسة ويتصرف المجلس
الجهوي لوالية سوسة في العقار مادام التخصيص قائم الذات.
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في إمكانية التسوية العقارية للمنطقة الحرفية المقامة على الملك
البلدي الخاص سواءا بالتراجع في عملية التخصيص إعتبار لعدم إستغالل المجلس الجهوي فعليا للعقار منذ سنة
 8108وما تعرض المنطقة الحرفية لإلعتداءات على تجهيزاتها وعدم تجهيزها بشبكة التنوير العمومي والماء الصالح
14
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للشراب قرائن تثبت عدم اإلستغالل الفعلي وبالتالي ضرورة أن يرجع تصرف العقار المقام عليه المنطقة الحرفية
لبلدية المكان .
أو التفويت في العقار لفائدة المجلس الجهوي لوالية سوسة موضوع إقتراح المجلس الجهوي حسب محضر
جلسة .8108/7/30

قرار المجلس :

وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي
لمجلة الجماعات المحلية والفصول  58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس
البلدي وقع اإلجماع باألغلبية المطلقة عدد  07صوت بالتراجع عن عملية
تخصيص العقار البلدي المتمثل في المنطقة الحرفية لفائدة المجلس الجهوي
لوالية سوسة وإبالغ السيد رئيس المجلس الجهوي لوالية سوسة بهذا القرار
قصد إسترجاع التصرف في العقارسابق الذكر.
 *00النظر في مطلب المدرسة اإلبتدائية الخاصة "فيكتور هيقو" في إبرام إتفاقية إستغالل
القاعة الرياضية لأللعاب الفردية :
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في مطلب المدرسة اإلبتدائية الخاصة " فيكتور هيقو" في إبرام
إتفاقية إستغالل القاعة الرياضية لأللعاب الفردية الوارد علينا بتاريخ  8108/12/11وذلك لمدة  8أشهر بداية من شهر
أكتوبر.8108
وقد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ
 8108/12/81التي أقرت بإرجاء الموضوع إلى حين إعادة تقديم مطلب جديد يقع تحديد أيام اإلستغالل والتوقيت
للموافقة من عدمها.

قرار المجلس :

وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي
لمجلة الجماعات المحلية والفصول  58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس
البلدي وقع اإلجماع باألغلبية المطلقة عدد  07صوت على عدم الموافقة إلى
حين عرض موضوع تعديل كرال شروط إستغالل القاعة الرياضية وقرار
ضبط معلوم اإلستغالل على أنظار المجلس البلدي
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 *08الموافقة على تركيز عالمات مرور ممنوع الوقوف والتوقف بشارع  01جانفي أمام
شركة سيهال وصيدلية رفيعة مزابي:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مقترح لجنة االشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ 8108/12/02
مقترح تركيز عدد  8عالمات مرور متمثلة في عالمات ممنوع الوقوف والتوقف بشارع  01جانفي قبل شركة سهال
في إتجاه سوسة .

قرار المجلس :

وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي
لمجلة الجماعات المحلية والفــــصول  58، 57و 52من النظام الداخلي
للمجلس البلدي وقع اإلجماع باألغلبية المطلقة عدد  07صوت على تركيز
عالمة مرور قبل شركة سيهال في إتجاه سوسة تتمثل في " ممنوع وقوف
الشاحنات الثقيلة " وعالمة ممنوع الوقوف قبل صيدلية رفيعة مزابي في
إتجاه الثريات متمثلة في " ممنوع الوقوف " .
 *03الموافقة على قرار ضبط تعريفة بقية الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة
بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية:
تبعا لمحضر جلسة المجلس البلدي في دورته اإلستثنائية بتاريخ  01أوت  2102حول إرجاء النظر في ضبط
تعريفة بقية الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية إلى حين تحديد تعريفة
الخطايا ولمزيد التمعن في نوعية المخالفات تماشيا مع خصوصية المنطقة.
المعروض على أعضاء المجلس البلدي مقــــترح لجنـــتي الصحة والنظافة والعناية بالبيئة بــتاريخ 2102-10-10
ولجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ  2102-10-21حول الموافقة على ضبط تعريفة بقية
الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية وفقا للجدول التالي:
ع/ر

مجال المخالفة

مقدار المخالفة من  311د إلى  0111د
مقدار الخطية المقترحة

مقدار الخطية الموافقة

من طرف لجنة النظافة

من طرف اللجنة المالية

0ـ إلقاء عشوائي للفضالت المشابهة للفضالت المنزلية
*مؤسسات صناعية

 311د

 311د

*فضاءات تجارية

 311د

 311د

*محالت تجارية  ،حرفية مطاعم

 311د

 311د

8ـ تلويث األرصفة والطرقات من جراء المياه المستعملة
*سكنيـــــــــــة بإستثناء المنازل الغير مهيئة للربط بالصرف الصحي

 311د

 311د

*تجارية  ،حرفية وإدارية

 511د

 511د

3ـ ترك األثث ومعدات زال اإلنتفاع بها أو هياكل وسائل نقل
*سكنية
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*حرفية

 511د

 511د

*صناعية

 511د

 511د

1ـ إلقاء األتربة وفضالت البناء والحدائق
*مقاوليـــــــــــن من أصحاب الشركات

 0111د

 0111د

*حضائر البناء أو أتربة

 311د

 311د

5ـ إتالف الحاويات أو تغيير أماكنها أو سرقتها

 511د

 511د

1ـ عدم تنظيف أرض غير مبينة

 311د

 311د

7ـ عدم تسييج أرض غير مبنيــــــــة

 511د

 511د

8ـ تربية حيوانات لغاية تجارية داخل المحالت الـسكنية

 0111د

 0111د

2ـ عدم توفير وصيانة المركبات الصحية
*مطاعم  ،مقاهي سياحية  ،حمامات وقاعة أفراح

 511د

 511د

*مطاعم  ،مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى شعبية

 311د

 311د

01ـ عدم إحترام الشروط الصحية للمحالت المفتوحة للعموم
*مطاعم  ،حمامات وقاعات أفراح

 111د

 111د

*مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى

 711د

 711د

 00ـ عدم تخصيص حاويات
*فضاءات تجارية

 0111د

 0111د

*مطاعم  ،مقاهي سياحية  ،حمامات وقاعة أفراح

 351د

 351د

*مطاعم  ،مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى شعبية

 351د

 351د

08ـ عرض أو خزن مواد غذائية في ظروف غير صحية
*اصحاب الشركات

 0111د

 0111د

*الباقـــــــــــــــــي

 511د

 511د

03ـ نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية
*اصحاب الشركات

 0111د

 0111د

*الباقـــــــــــــــــــي مع اإلذن بالحجز الفوري في جميع هذه الحاالت

 311د

 311د

مع اإلذن للحجز الفوري في جميع هذه الحاالت
 03ـ اإلضرار بالمساحات المزروعة
إتالف وقلع األشجار بدون ترخيص من الحجم الكبير مع إتمام إجراءات التتبع

 311د

 311د

01ـ إحداث ضجيج

 751د

 751د

05ـ حرق الفضالت بمختلف أنواعها
*نفايات حدائق أو ورق

 311د

 311د

*نفايات منزلية

 311د

 311د

*نفايات خطيرة

 0111د

 0111د

 01ـإزالــــة أغطية البالوعات (بيع وشراء)

 811د

 811د

07ـ رمي الفضالت بمجاري المياه أو األودية

321

321

08ـ اإلنتصاب الفوضوي

 311د

 311د

مع اإلذن للحجز الفوري

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع قرار ضبط تعريفة بقية
الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية على التنائج التالية :
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التصويت بالموافقة 8 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 7 :أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ أسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

عدد األصوات الممتنعة 18:أعضاء وهم السادة:
ـ رضا دربال
ـ سماح البغدادي

وبذلك تمـــت المصادقــــة على قرار ضبط تعريفة بقية الخطايا الخاصة بالجنح
المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة البلدية وفقا للجدول سابق
الذكر مع إعداد قرار في الغرض.
 *01الموافقة على طلب بعض أعضاء المجلس البلدي في تعديل بعض الفصول من النظام
الداخلي للمجلس البلدي:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مطلب ورد علينا بتاريخ  8108/12/87تحت عدد  8332من طرف
بعض أعضاء المجلس البلدي حول تعديل بعض فصول النظام الداخلي للمجلس البلدي( 12 ،11و )71تطبيقا لمقتضيات
الفصل  012من النظام الداخلي وذلك وفقا للمقترحات التالية :

الصيغة الحالية للفصل : 11
وفقا ألحكام الفصل  801من مجلة الجماعات المحلية أحدثت اللجان القارة التالية تبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ
 88جوان : 8108
0ـ لجنة الشؤون المالية واإلقتصاديــة ومتابعة التصرف وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
8ـ لجنة النظافة والصحة والبـــيئة وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
3ـ لجنة شؤون المرأة واألســــرة وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
1ـ لجنة األشغال والتهيئة العمرانية وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
18
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5ـ لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء خدمات وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
1ـ لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليـــم وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
7ـ لجنة الطفولة والشباب والرياضة وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
8ـ لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
2ـ لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
01ـ لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء

00ـ لجنة اإلعالم والتواصل والتقييــــم وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء
08ـ لجنة التـعاون الالمركـــزي وتتكون من رئيس ومقرر و 1أعضاء

الصيغة المعدلة المقترحة للفصل : 11
وفقا ألحكام الفصل  801من مجلة الجماعات المحلية أحدثت اللجان القارة التالية تبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ
 88جوان : 8108
0ـ لجنة الشؤون المالية واإلقتصاديــــــــــة ومتابعة التصرف وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
8ـ لجنة النظافة والصحة والبـــــــيئة وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
3ـ لجنة شؤون المرأة واألســــــــرة

وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

1ـ لجنة األشغال والتهيئة العمرانية وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
5ـ لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء خدمات

وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

1ـ لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليــــــــم وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
7ـ لجنة الطفولة والشباب والرياضة وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
8ـ لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
2ـ لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
01ـ لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

00ـ لجنة اإلعالم والتواصل والتقييــــــــــم وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
08ـ لجنة التــــــعاون الالمركـــــــزي وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
وبعد ذلك أعطى السيد رئيس البلدية الكلمة إلى أصحاب التعديل للدفاع عن مقترحاتهم حيث افاد الســــيد
جمال بوكمشة أن تعديل الفصل  11من  1أعضاء إلى  5أعضاء يعطي أكثر نجاعة للجنة وذلك بعدم تساوي التصويت
عند المصادقة.

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع تعديل الفصل : 11
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التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة:
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 8 :أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ أسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

عدد األصوات الممتنعة 1:أعضاء

وبذلك تمت الموافقة على تعديل الفصل  11وفقا لما يلي :
وفقا ألحكام الفصل  801من مجلة الجماعات المحلية أحدثت اللجان القارة التالية تبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ
 88جوان : 8108
 0ـ لجنة الشؤون المالية واإلقتصاديــــــــــة ومتابعة التصرف وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
8ـ لجنة النظافة والصحة والبـــــــيئة وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
3ـ لجنة شؤون المرأة واألســــــــرة

وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

1ـ لجنة األشغال والتهيئة العمرانية وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
5ـ لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء خدمات

وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

1ـ لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليــــــــم وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
7ـ لجنة الطفولة والشباب والرياضة وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
8ـ لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
2ـ لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
01ـ لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

00ـ لجنة اإلعالم والتواصل والتقييــــــــــم وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء
08ـ لجنة التــــــعاون الالمركـــــــزي وتتكون من رئيس ومقرر و 5أعضاء

الصيغة الحالية للفصل : 12
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تخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير القائمة التي تم انتخاب
الرئيس و المساعد األول منها.

الصيغة المعدلة المقترحة للفصل : 12
تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير القائمة التي تم انتخاب
الرئيس و المساعد األول منها بإعتماد التعيين من قبل المجلس عند التوافق ويتم اللجوء عند اإلقتضاء إنتخاب رئيس
اللجنة المذكورة باألغلبية المطلقة من طرف أعضاء المجلس.

وفي هذا اإلطار أكد السيد رفيق بن هنية أن الفصل  12يتضمن لبــــس لذلك تم تعديله .كما أفادت السيدة سماح البغدادي أن التعديل في الفصل  12يوضح آنية التعيين حتى تتمالرئاسة بالتعيين.

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على موضوع تعديل الفصل : 12

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 7 :أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ أسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية

عدد األصوات الممتنعة 0:أعضاء وهي السيدة  :فتيحة إبن صالح

وبذلك تمت الموافقة على تعديل الفصل  12وفقا لما يلي :
تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير القائمة
التي تم انتخاب الرئيس و المساعد األول منها بإعتماد التعيين من قبل المجلس عند التوافق ويتم
اللجوء عند اإلقتضاء إنتخاب رئيس اللجنة المذكورة باألغلبية المطلقة من طرف أعضاء المجلس.
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الصيغة الحالية للفصل : 71

يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدية القارة بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
الصيغة المعدلة المقترحة للفصل : 71
يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدية القارة بناء على قاعدة التمثيل النسبي ويتم إسناد رئاسة عدد من
اللجان حسب عدد القائمات المعنية بالتوزيع بإعتماد التعيين من طرف أعضاء المجلس عند التوافق ،ويتم اللجوء عند
اإلقتضاء إنتخاب رؤساء اللجان باألغلبية المطلقة من طرف أعضاء المجلس البلدي.

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول 58، 57
و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي أفرزت عملية التصويت العلني على تعديل الفصل  71النتائج التالية :

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 8 :أعضاء وهم السادة :
ـ أنس بوكمشة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ حنان النابلي
ـ رضا دربال
ـ أسيا بوعسكر
ـ محمد علي بوزعبية
ـ فتيحة إبن صالح

عدد األصوات الممتنعة 1:أعضاء

وبذلك تمت الموافقة على تعديل الفصل  71وفقا لما يلي :
يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدية القارة بناء على قاعدة التمثيل النسبي ويتم إسناد رئاسة
عدد من اللجان حسب عدد القائمات المعنية بالتوزيع بإعتماد التعيين من طرف أعضاء المجلس عند
التوافق ،ويتم اللجوء عند اإلقتضاء إنتخاب رؤساء اللجان باألغلبية المطلقة من طرف أعضاء
المجلس البلدي.
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 *05النظر في محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ صادر عن بعض أعضاء المجلس البلدي في توقيف
تنفيذ أعمال اللجان القـارة وإعادة توزيعها وضبط رؤسائها ومقرريها وتركيبة أعضائها:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظرفي محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ صادر عن بعض
أعضاء المجلس البلدي في توقيف تنفيذ أعمال اللجان القارة وإعادة توزيعها وضبط رؤسائها ومقرريها وتركيبة
أعضائها وذلك لمخالفتها مقتضيات الفصول  800 ، 801و  805و 321من مجلة الجماعات المحلية والفصــــول 18
 70، 71 12،و 78من األمر الحكومي عدد  711لسنة  8108المؤرخ في  8108/18/83المتعلق بضبط النظام
الداخلي النموذجي للمجالس البلدية ورد علينا بتاريخ  8108/12/87تحت عدد  8313من طرف بعض أعضاء
المجلس البلدي والذي بإعطائه الكلمة أفاد السيد أنس بوكمشة أن تأجيل النظر يعتبر رفضا إلعادة التوزيع ألن جلسات
أكتوبر  8108هي إعادة لجلسة  5أكتوبر  8108والتي لم تنعقد إلكتمال النصاب مع العلم أن تركيبة اللجان في
خصوص رؤسائها ومقرريها تعتبر غير قانونية إضافة إلى أنه ألى اليوم لم تنعقد أي لجنة ولم تمدنا بتقاريرها.

قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل 880من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 58، 57و 52من النظام الداخلي للمجلس البلدي قرر أعضاء المجلس البلدي تأجيل النظر في الموضوع إلى حين عرض
محتوى محضر التنبيه على أنظار وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلبداء الرأي واإلستشارة وعلى إثر ذلك إنسحب عدد 3
اعضاء من الجلسة وهن السيدات :

ـ فاطمة بوزعبــــــــية ـ حنان النابلــــــــي ـ فتيحة إبن صالـــــــح
وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني تم التصويت علنا على قرار المجلس بتأجيل النظر في الموضوع إلى
حين عرض محتوى محضر التنبيه على أنظار وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلبداء الرأي واإلستشارة وذلك حسب
النتائج التالية :

التصويت بالموافقة 2 :أعضاء وهم السادة :
ـ رباب بوزعبية
ـ جمال بوكمشة
ـ منا الثابوتي
ـ رفيق إبن هنية
ـ سماح البغدادي
ـ يوسف التومي
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ غادة خليفة

التصويت بالرفض 5 :أعضاء وهم السادة :
ـ آسيا بوعسكر
ـ منصف فضلون
ـ أنس بوكمشة
ـ محمد علي بوزعبية
ـ رضا دربال

عدد األصوات الممتنعة 1:أعضاء
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وبذلك تمت الموافقة على تأجيل النظر في الموضوع إلى حين عرض محتوى
محضر التنبيه على أنظار وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلبداء الرأي
واإلستشارة
 *01الموافقة على سدّ الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان البلدية القـارة وغير القـارة على إثر
مطالب إستقـالة:

تبعا لمحضر جلسة  8108 /17/88والتي بمقتضاه وقع تعيين من طرف المجلس البلدي للمرة الثانية رؤساء
ومقرري الخمس لجان لقائمة نداء تونس على ضوء اإلستقاالت الوارد علينا بتاريخ  03جويلية تطبيقا لمقتضيات
الفصل  800من مجلة الجماعات المحلية والتي كانت كالتالي:
اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

لجنة شؤون المرأة واألسرة

حنان النابلي

محمد علي بوزعبية

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

فتيحة بن صالح

فاطمة بوزعبية

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

رضا دربال
فاطمة بوزعبية

منصف فضلون
حنان النابلي

لجنة التعاون االمركزي

المنصف فضلون

آسيا بوعسكر

وحيث أنه وبتاريخ  07و 81أوت و 7سبتمبر ورد علينا عدد  5مطالب إستقالة من رئاسة ومقرري اللجان
أعضاء المجلس البلدي وإعتبار لحالة الشغور صلب اللجان موضوع مطالب اإلستقالة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 800
الفقرة  ، 8المعروض على أنظار المجلس البلدي تسديد الشغور في رئاسة اللجان ومقرري اللجان التالية وذلك أخذا
بقاعدة التمثيل النسبي مع العلم وأنه وخالفا للفصل  800لم يقع تعيين من ينوب االعضاء المستقيلين .
مع اإلشارة وأن كل من السيدة حنان النابلي و اآلنسة فاطمة بوزعبية قدمتا مطلبا في العدول عن اإلستقال
بتاريخ  03و 01سبتمبر  8108من كل من رئاسة لجنة شؤون المرأة واألسرة ولجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
ومن مقرر لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ولجنة اإلعالم والتواصل والتقييم وبذلك تكون الشغورات
كالتالي:
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اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

لجنة شؤون المرأة واألسرة

حنان النابلي

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

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

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

فاطمة بوزعبية

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

....................
فاطمة بوزعبية

......................
حنان النابلي

لجنة التعاون االمركزي

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

.......................
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وتبعا لمحضر جلسة  8108 /18/18والتي بمقتضاه وقع تحديد اللجان غير القارة وضبط تركيبتها من طرف المجلس
البلدي تطبيقا لمقتضيات الفصل  801الفقرة الثالثة والرابعة يمكن للمجلس البلدي تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع
معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة وتكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة
بمقاعد بالمجلس البلدي وفيما عدا حالت اإلستحالة يراعي تبعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وإرتباط إختصاص ومؤهالت
األعضاء ومجال عمل اللجنة والتي كانت كالتالي:
* لجنة النزاعات والشؤون العقارية :
ـ السيدة فتيحــة بن صــــــــــــالح

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــــان النابلــــــــي

 :مقرر اللجنة

ـ السيدة سمـــــاح البغــــــــدادي

 :عضو

ـ السيدة مريــــــــم بوعلـــــــــــي

 :عضو

ـ السيدة ربــــــاب بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبـــــــــــــراهم

 :عضو

* لجنة ملعب كـــرة القدم :
ـ السيد منصف فضلـــــــــــــــــــون

:رئيس

ـ السيد محمد علي بوزعبيــــــــة

 :مقرر اللجنة

ـ السيد جمال بوكمـــــــشـــــــــــة

 :عضو

ـ السيد رفيق بن هنيــــــــــــــــة

 :عضو

ـ السيدة فاطمـــــة بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد عبدالجليل البهلـــــــــول

:عضو

ـ السيد يوســــــــــــف التومـــي

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبــــــــــــــراهم

 :عضو

ـ السيد بدرالدين بوعســــــــكر

 :عضو
 :عضو

ـ السيد حسام قــــــــــــــــــــاسم
ـ السيد جعفر بن نجيمــــــــــــة

 :عضو

ـ السيد حلمـــــــــي بن هنيــــــة

 :عضو

ـ السيد زائــــــــــد خليفـــــــــــة

 :عضو

وحيث أنه وبتاريخ 07أوت و 7سبتمبر  8108ورد علينا عدد  3مطالب إستقالة من اللجان غير القارة بإسم السادة
المنصف فضلون ،فتيحة بن صالح ومحمد علي بوزعبية.
مع اإلشارة وأن كل من السيدة حنان النابلي و اآلنسة فاطمة بوزعبية قدمتا مطلبا في العدول عن اإلستقال بتاريخ 03
و 01سبتمبر  8108من اللجان سابقة الذكر .
المعروض على أنظار المجلس البلدي تسديد الشغور في عضوية اللجان غير القارة التالية:
* لجنة النزاعات والشؤون العقارية :
ـ السيدة .............................

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــــان النابلــــــــي

 :مقرر اللجنة

ـ السيدة سمـــــاح البغــــــــدادي

 :عضو

ـ السيدة مريــــــــم بوعلـــــــــــي

 :عضو

ـ السيدة ربــــــاب بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبـــــــــــــراهم

 :عضو
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