الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة

محضـر جلسة الدورة التمهـيدية األولىلسنـة 7102
المنعـقدة بتاريخ  72جانفي 7102
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  82لسنة  7112الــــمؤرخ في  02جويلية  7112وخاصة
الفصل  07المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  220لسنة  7100المؤرخ في  7جوان  7100المتعلق بحل بعض المجالس البلدية
بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3013لسنة  7100المؤرخ في  77أكتوبر  7100المتــــعلق بتسمية
نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت عــــدد 27
بتاريخ  7102/10/02واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  37بتاريخ 7102/10/12

تم عقد الجلسة

التمهيدية األولى لسنة  7102يوم السبــــــــــت الموافق للثامن والعشرون من جانفي سبعة عشرة وألفين على
الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر البلدية وقد ترأسها السيد عامر عبد هللا مساعد أو رئيس الــــنيابة
الخصوصية ورئيس لجنة الشؤون اإلقتصادية وبحضور ثلة من المواطنين وممثلي المجتمع المدني وتغيب عنها
أعضاء النيابة الخصوصية.
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة ومقرر الجلسة
والسيدين رفيق الغضبان عن المصلحة الفنية والسيد المنصف خليفة عن مصلحة النظافة
إفتتح السيد عامر عبد هللا مساعد أو رئيس الــــنيابة 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
وإثر ذلك أحا السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور والتي تمحورت مقترحاتهم ومطالبهم كما يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
تمحورت أغلب التدخالت حو النقاط التالية :
* برمجة المرافق الضرورية بكل من منطقة هنشير ساسي والجنائن الغربية عبر دراسة ملفات طلب
التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي للمواطنين متساكني هذه المناطق.
* اإلسراع في إيجاد حلو جذرية وسريعة إلشكالية شبكة تصريف المياه المستعملة ومياه األمطار على
غرار منطقة بئر الحلو وأمام كل من شركة دراكسمايرومخبزة البركة وذلك عبر إبرام إتفاقية شراكة بين القطاع
العام والقطاع الخاص في الغرض خاصة أمام شركة دراكسماير.

* ضرورة تعميم الربط بشبكة الغاز الطبيعي بكامل المنطقة البلدية عبر القيام بمراسلة الشركة الوطنية
للكهرباء والغاز في الغرض.
*

ضرورة رصد اإلعتمادات الضرورية بعنوان سنة  7102إلصالح الطرقات على غرار شارع

الجمهورية ونهج صالح بن نجيمة مع ضرورة إتحاذ التدابير القانونية واإلدارية تجاه المتدخلين العموميين
لتجنب هذا اإلشكا .

* م ـســائل مختلف ــة :
* ضرورة برمجة حمالت مسترسلة للحد من ظاهرة إستغال الرصيف بدون وجه قانوني من طرف
المحالت التجارية والصناعية والحرفية على غرار طريق مساكن وشارع  08جانفي وطريق الزهور.
* الدعوة إلى إتخاذ اإلجراءات الردعية ضد إستغال الطريق العام لورشات المطالة والخراطة بطريق
مساكن لتجنب تعطل سير حركة المرور والحوادث المنجرة عن ذلك.
* التساؤ حو مآ برمجة إحداث مدرسة إبتدائية بحي المندرة خاصة أما اإلكتضاض الذي تشهده
مدرسة الجمهورية.
* الدعوة إلى القيام بحمالت ضد إكتساح البناء الفوضوي بهنشير ساسي .

* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد المساعد األو لرئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة
دراستها حالة بحالة وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم في حدود إمكانيات
البلدية

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد المساعد األو شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وإختتمت الجلسة في حدود الساعة
منتصف النهار
زاوية سوسة في .............

عن رئيــس الـنيابة الخصوصية

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليــــــة ســـــوسة
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عــــــــــــــــــــــــــــدد
و* ق

جـدول األوراق الـموجـهـة
إلى السـ ـيــد
والـــــــــــــــي ســــــــــــــوســــــــــة
ع/ط السيد معتمد الزاوية-القصيبة والثريات
*****

بيان الوثائق

ع/ر

محضر جلســــة الدورة التمهيــــــدية األولى لسنة
7102

عدد
الوثائق

مالحظات

يحا عليكم لإلطالع والســــــالم.

بتـــاريخ  72جانفي  7102بمـــــــقر

قــــــصر بــــــلدية زاوية ســـوســــة .

توصلت بالوثائق المذكورة أعاله

بـ................في.....................

زاوية سوسة في.....

عن رئيــــس النيابة الخصوصية

