الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة
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6102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  24لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية  6112وخاصة
الفصل  06المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعلق بحل بعض المجالس البلدية
بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3013لسنة  6100المؤرخ في  66أكتوبر  6100المتــــعلق بتسمية
نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت عــــدد
 3111بتاريخ  6102/12/02واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  3110بتاريخ 6102/12/02

تم عقد

الجلسة التمهيدية الثالثة لسنة  6102يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرون من جوان ستة عشرة وألفين على
الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية وقد ترأسها السيد فاروق بوعســـــكر رئيس الــــنيابة الخصوصية
وبحضور ثلة من المواطنين وممثلي المجتمع المدني وعمدة المنطقة و السادة األعضاء اآلتي ذكرهم :
ـ

سلوى بــــــــــــــــنفرج

 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واالسرة

ـ

ليــــــــــــــليا بن صالح

 :مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة ومقرر الجلسة
والسيدين قصي الواعر ورفيق الغضبان عن المصلحة الفنية والسيد المنصف خليفة عن مصلحة النظافة
إفتتح السيد فاروق بوعسكر 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 وفي هذا اإلطار بين السيد رئيس
النيابة الخصوصية بنسق تقدم المشاريغ البلدية حسب الجدول التالي :

قائمة في المشاريع البلدية

المشاريع

الكلفة (أد)

سنة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

082

0200

100%

052

0202

100%

062

0202

100%

205

0206

60%

522

0206

في طور الدراسة

أماكن التدخل
ـ حي سانية جبارة
ـ نهج بجانب مصنع METS
ـ تركيز مفترق دائري
ـ أنهج بجانب مدرسة اإلمتياز
ـ نهج بحي السويهلة والربط بشارع فلسطين

طرقات

ـ أنهج بحي الحريق
ـ تكملة شارع الزهور والربط بالطريق الوطنية رقم 00
ـ نهج صدام حسين
ـ تكملة شارع المغرب العربي والربط بحي اإلزدهار
ـ نهج القاعة المغطاة

جملة إعتمادات الطرقات

ـ تطهير وتعبيد حي الجبل والربط بشارع فلسطين (في إطار التشاركية)
 0 605دينارا

*مشروع تهذيب األحياء الشعبية (حي اإلزدها ر : )0
قيمة المشروع  022أد سيتم إنجازه من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني خالل سنة  0206وهو يشمل  (:تطهير ـ تعبيد ـ تنوير ـ الماء
الصالح للشراب ـ التنوير المنزلي ـ الغاز الطبيعي )...
كما أن الديوان الوطني للتطهير قام بمد قنوات التطهير في إطار تطهير األحياء الشعبية بكلفة  682أد بكل من حي سانيـــــة جبـــــارة ـ حي هنشير
ساسي  ،طه حسين  ،وادي القوس وحي المندرة .
66

0200

100%

000

0202

100%

ـ حي المندرة ـ نهج القاعة المغطاة
ـ حي السويهلة
ـ نهج مصنع METS
ـ حي وادي القوس
ـ حي سانية جبارة

التنوير

حي هنشير ساسي
ـ حي الحريق

العمومي

ـ شارع الجمهورية
028

0205

100%

ـ حي المندرة
ـ حي السويهلة
ـ تكملة نهج اليمن

ـ تكملة شارع الزهور
65

0205

100%

002

0206

في طور الدراسة

ـ حي الحريق ـ حي الحمادة الشرقية
ـ الحي الجامعي
ـ حي غرس حبيبة

جملة إعتمادات التنوير العمومي  208أد

إقتناء معدات
نظافة

00

0200

100%

 62حاوية رفع فضالت

20

0202

100%

 022حاوية رفع فضالت

002

005

100%

إقتناء شاحنة ظاغطة في إطار الشراكة

22

0206

%022

إقتناء آلة شحن صغيرة الحجم mini chargeuse

-

2014

100%

مساعدة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 02 :

22

0200

100%

حاوية رفع فضالت

وطرقات

إقتناء شاحنة خفيفة

وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور والتي تمحورت مقترحاتهم ومطالبهم كما يلي :

تمحورت أغلب التدخالت حول النقاط التالية :
* التعهد بصيانة شبكة التنوير العمومي بنهج صالح بن نجيمة
* اإلسراع في إيجاد حل جذري وسريع إلشكالية الصيانة لجميع المرافق العمومية خاصة منها المتعلق
بالبنية التحتية على غرار صيانة الطرقات.
*تعميم شبكة الغاز الطبيعي بكامل المنطقة البلدية.

* ضرورة برمجة حمالت مسترسلة لمقاومة اإلنتصاب الفوضوي خاصة في محيطي مقر البلدية ومركز
الشرطة البلدية.
* الدعوى إلى التدخل لدى الجهات المعنية إليجاد حلول جذرية لضعف شبكة اإلتصاالت بالمنطقة البلدية.
* ضرورة السعي قدما إليجاد حلول عملية لمسألة إكتضاظ بمدرسة الجمهورية.
* الدعوة إلى التدخل لدى السلط المحلية والمركزية حول التمسّك بالنيابة الخصوصية الحالية وعدم
تعويضها بهيئة وقتية إلى حدود القيام باإلنتخابات البلدية.

* ردود الفــــــــــــــعل:

أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة السعي لتحقيقها
وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اللجان .

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين
اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اللجان  ،وإختتمت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار

