الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسـ ــة الدورة التمه ــيدية األول ـ ــى
لسنـ ــة9102

المنعقـ ــدة بتاري ــخ  02جان ــفي 9102
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية  ،وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 9107المؤرخ في  01فيفري  9107ال متعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد 01
لسنة  9101المؤرخ في  91مـــــــاي . 9101
وعمــــــال بمقتضيات الفصل  912من مجلة الجـــــماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 92
لسنة  9102المؤرخ في  2ماي . 9102
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  9102المؤرخ في  07ماي  9102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجـــــراة يوم  1ماي  ، 9102وبناءا على اإلستـدعاء
الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  90بتاريخ  1جانفي  9102والمتـضـــــمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلــدي بـــزاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـور الجلسة التمهيدية للدورة
العادية األولـــــــــــــــــى لسنة  ، 9102التي تقرر عقدهـــــــــــا :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــت  02جانفي 9102
*على الساعة  :الـــثانية بعد الــــــــــــــــزوال
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميــــــــــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــد والســــالم ».
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسـة جلسته التمهيدية للدورة العادية األولــــــى لسننة  9102ينوم السبــــنـت
 02جننانفي  9102علننى السنناعة الثانيــ نـة بعنند الننزوال بقصننر البلديننـة  ،وقنند تننرأج الجلسننة السننيد يوسـننـا التــننـومي رئننيس
المجلس البلدي وبحضــور بعض أعضـــاء المجلس البلـــدي ،وثلة من المواطنين ومكونات المجتمــــع المدنــــي.
وعن اإلدارة البلدية حضر السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسة .

إفتتح السيد يوسا التومي رئيس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا بالحضـــــور ومبرزا
أهمــــية هذه الجلسات في اإلقتـــراب من المواطـن واإلنصـات إلى مشاغلـه  ،حيث أشـــار إلى المشاريع الـــبلدية
المبرمجـــة والتي هي بـــصدد اإلنجـاز .
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إثــــر ذلـــــك تدخل السيد الكـــــاتب العـــام للبلديــــة الذي أعطى لمحة عن المشــــاريع البلديـــة.
ثـــــم أحال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للســـــادة الحضور واللذين تمحورت تدخالتهـــــم كما يلي:
تمحورت تدخالت المتساكنين في ما يلي:
ـ المطالبــــــة بصيانة الطرقات داعيـــــــن إلى القيام بإستشارة إلقتناء معدات لصيانة الطرقـــــات  ،إضافة إلى حالة
الطريق أمام المعهــــــد الثانـــــوي المتردية وكثــــــرة الحــــــــفر بها مطالبين بإصالحهـــــــا.
ـ لفــت اإلنتباه إلى الحائط الخلفي للمعهد الثانوي والذي يهدد باإلنهيــــــار داعين إلى صيانــــته تفاديا لما يمكن أن
ينجر عن ذلك من مخاطر على المتساكنين والمــــــارة .
ـ العمل على ســـــدم بالوعــــــات شبكــــة الديوان الوطني للتطهيـــر أمام منزل السيد عبدالجليــــــــل البهلول.
ـ التســـــاؤل عن مـآل مشروع إحداث المدرسة اإلعدادية ببئر الحلو بزاوية سوسة .
ـ التســــــاؤل عن مشروع إحداث الموزع اآللي بمكتب البريد بزاوية سوسة.
ـ اإلستفســــار عن مقر الفــــــــــــرع البــــــــنكي بزاوية سوسة .
ـ إعـــادة إحياء مهرجــــــــــــــان ســــــــــيدي بوزعبــــــــية
ـ المطالبة بعقد إجتماع مع الشرطة العـــدليــــة لتوفير األمن بالمنطــقة في إطار ما تشهده من أحداث شـــغـــب من
طرف بعض المنحرفيــــن.
ـ التســـــــاؤل حول ما توصلت إليه البلدية فيما يخص الفتات منع الوقوف والتوقا وهل تم إعالم مستـــعملي الطريق
بشارع  01جانفي أمام شركة سيهال وصيدلية رفيـــــعة مزابي والفتات منع وقــوف الشاحنـــات الثقـــيلة بشارع 01
جانفـــي قبل شركة سيهــال في إتــجاه سوسـة .
ـ تساؤل بعض الحاضريــــن حول ظاهرة إستغالل الرصيا أمام جامع الــــتوبة والجامــع القــــــــديم بزاوية سوسة من
طرف الباعة المنتصبين وضرورة منعهم حفاظا على جمالية المنطقة وتيــــسير حركة تنقل المـــارة.
ـ تدخـــــل أحــــد الحاضريــــن للمطالبـــة بإحداث لجنــــة تهتم بصيانة وتنظيم عملية الدفــــــن بالمقابر بزاوية سوسة ،
كما دعا إلى تركيز لجان أحياء تعنــــى بالتنسيق مع البلدية في كل ما يهم أحياء المدينـــــة .
ـ المطالبـــة بإقتناء حاويـــــات باألغطية لنجاعتها والمحافظـــــة على الفضالت بها إلى حين إفراغها من طرف عملــــــة
مصلحة النظافة .
ـ تساؤل بعض المواطنيــــن حـول موضوع سرقة األسالك الكهربائية بالطريق الوطنية عدد  ، 0وصيانة المنطقة الخضراء
ببئر الحلو والمطالبــــــة بــمزيد العن ــاية بالمــساجد وتوفير اإلعتمادات للتنظيا والدهن والصيانـــة.
ـ إشـــــارة بعض المواطنين إلى إعالم المتساكنــــين بتوقيـــــت رفع الفــــضالت من طرف البلديــــــــة.
ـ إشـــارة بعض المتساكنيــن إلى حـــي أوالد الـــقنوني وما يعانــي من نقائص على مســتوى اإلضــاءة العموميــة
والطرقات والتيار الكهربائي من الضغط القــــــوي.
ـ تساؤل البــــعض عن حمــالت النظافة وإزالة كــروم الهنــدي وتوســعة مثال التهيئة العمرانيـــة.
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ـ كما أشار بعض المتدخلين إلى اإلنتصاب الفوضوي بطريق مساكن واإلســــتغالل المفرط للرصيا داعيــن البلدية إلى مزيد
تكثيا الحمالت بالتنســـــيق مع خلية الشـــــرطة البلدية والتنبـــــيه على المنتصبين للقضاء على هذه الظاهرة وترك
الرصيا للمارة والمحافظة على جمالية المنطقــــــة.
ـ كما تساءل السيد منصا فضلــون عــــضو المجلس البلدي عن المبلغ المرصود بالميزانيـة لتهيئــة توسعة قصر البلديــة.
إثر ذلك إنطلق رئيس المجلس ا لبلدي بالرد على المتدخليـــــن حيث أشار إلى ان مقر الفرع البنكي تم إختياره من
طرف مس ؤولـــــــي اإلتحاد الدولي للبنـــــوك الذي ينوي اإلنتصــــاب بزاويــة سوســــــة والدخل للبلدية في إختيار مكـــان
البنــــك.
ولدى إجابته عن مآل مشروع إحداث المدرسة اإلعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات أعلم رئيس المجلس البلدي
الحاضرين أنه تم التدخل مع السيد والي سوسة والسيد المندوب الجهوي للتربيـــــــــة بسوسة في هذا الموضوع.
أما فيما يخص تزيين مدينة زاوية سوسة بفوانيس اإلنــــارة أعلم رئيس المجلس البلدي الحاضرين أن ما قامت به
بلدية القصيبة والثريات في هذا المجــــال هو مجهود للمجتمـع المدنـي أما بالنسبة لبلدية زاوية سوسة فهو مجهـــــود
ممول من طرف البلديـــة وقد قدرت تكلفة المشروع في حدود  0711د.
ومن ناحية أخـــــرى أفــــــاد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أن الموزع اآللي بمكتب البريد سينطلق في إسداء
خدماتـــــه خالل شهر جانفي أو فيفري .9102
وفيما يتعلق بتفشي ظاهرة إستغالل الرصيا من قبل الباعة المتجولين أمام المساجد فقد بين رئيس المجلس البلدي
للحاضرين أنه تم إتخــــــــاذ القرارات البلدية في الغـــرض بالتنسيق مع خلية الشرطة البلديــــة والتنبيه على الباعــــــة
باإلنتصاب بالمناطق التي يحددها القانــــــــون.
أما بالنسبة لمطالبة بعض المواطنيـــــن بإحياء مهرجان سيـــــدي بوزعبية فقد أكــــــد رئيس المجلس البلدي
للحاضرين أنـــــه يمكـــــــن إحداث جمعيـــــة مهرجان سيدي بوزعبية مهمتها تنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية والتعريا
بالموروث الثق افي بمدينة زاوية سوسة طالبــــــا من كل من يرى في نفسه القدرة على التسيير الترشح إلحداث الجمعيـــــة
مؤكدا أن البلدية ستدعم العمل الثقافي في المدينة وذلك بتوفير منحة تشجيعيــــــة.
كما أفاد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أن المجلس البلـــــدي يقوم بمهامه بالتنسيق وبتناغم مع اللجان البلدية
وفي أحسن الظــــروف  ،وعرج على موضوع توقيا أعمال اللجان البلدية مبينا أنه يمكن تجاوز هذا اإلشكـــال وتذليل هذه
العراقيل لتيسير أعمال المجلس البلدي وبالتالي تحسين الخدمات البلدية لما فيه مصلحة المواطــــن .
وعن التقديرات المخصصة لتوسعة قصر البلديــــة أفاد رئيس المجلس البلدي أن مكتـــب الدراسات هو الذي ضبط
المبلغ بالتنسيق مع البلدية في تحديد حاجياتها مؤكدا أن أسعار المواد األوليـــــــة إرتفعــــت في المدة الفارطة نظرا
إلنخفاض سعر الدينار بالمقارنة مع العمالت األجنبيــــــة مما جعل المبلغ يتضاعا بالمقارنة مع التقديرات األوليــــــــة.
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