محضر الجلسة العامة الثانيـــــة
بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 7102
بتاريخ 7102/07/02
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية

 :بلدية زاوية سوسة

ب  -عدد السكان بالبلدية  77 :ألف ساكـــــــــن
ت  -تاريخ الجلسة

7102/07/02 :

ث  -مكان الجلسة

 :مقر بلدية زاوية سوسة

ج  -إسم ميسر الجلسة  :هيثم السعــــداوي
ح  -محضر محرر من قبل  :قصـــــــــي الواعــر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :السيد عامر عبدهللا المساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية

 - 2معطيات بخصوص الجلسة :

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%
ب – جدول األعمال :

ـ الترحيب بالحضور وتقديم أعضاء اللجنة
ـ تقديم عام للجلســــــــــــــة وأهدافهـــــــــــــا
ـ تذكير بما تم في الجلســـــــــات الـــسابقة
ـ عرض المخطط اإلستثماري على المواطنين
ـ فتـــــــــــح باب الــــــــــــــنقاش واألسئلــــــة

45
%099

عدد النساء ضمن المشاركين
90

%5,55

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
90

%16,67

 – 3قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة : 1027
وصف لنوعية التدخل

الكلفة

المنطقة

عدد المنتفعين

تاريخ انطالق

تاريخ انتهاء

األشغال

األشغال

المالحظات

 -0برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف
عيش المواطنين
 -2مشروع تعبيد الطرقــــات

1و3

1500

050

جويلية

ديسمبر

1027

1027

 -2برامج مهيكلة للمدينة
 -2مشروع...........

 -1مشروع...........

 -0برامج إدارية
 -2مشروع إقتناء معدات نظافة وطرقات

تسليم المعدات سيتم في شهر

250

أوت 1020
 -1مشروع توسعة قصر البلدية

أوت 1027

200

المجموع

أوت 1022

000

 - 4قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  6102والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة :6102
بيان المشروع

الكلفة

الكلفة

عدد

تاريخ اإلنطالق في

(*)

األصلية

المحينة

المنتفعين

اإلنجاز

أد

أد

-0مشروع التنوير العمومي

001

59

-7تعبيد الطرقات

373

323

-3تطهير وتعبيد الطرقات

011

090

0ـ توسعة قصر البلدية

011

011

المجموع

1333

1363

6111

مدة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

التاريخ المتوقع
النتهاء األشغال

ديسمبر 6102

011

5%

فيفري 6102

011

مارس 7102

071

95%

جانفي 7102

011

جانفي 7102

081

0%

جويلية 7102

0%

أوت 7108

ــ
ـ

أوت 7102
ــ

ــــ

ـ

ـ

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خالل سنة  ،1027بما فيها تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها
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– تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي لسنة  6102وفق األنموذج :

مالحظات

 -0نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين

ـ إلياس بوزعبية :
حول مزيد تخصيص إعتمادات لحي سيدي بوزعبية
لتصريف مياه األمطار
ـ ناجح بوزعبية :
زنقة الفالح  :موضوع تصريف مياه األمطار
والحالة الكارثية للطريق
ـ زياد بوزعبية :
الحالة البيئية لحي سيدي بوزعبية وضرورة
التنسيق بين البلدية والديوان الوطني للتطهير
ـ حسن الحنزولي ولطفي المرداسي :
حي الحريق  :موضوع التطهير وتخصيص أرض
لمحطة ضخ
ـ سامي المنصوري :
تعبيد الطرقـــــــات بحي الحريق أو على األقل
الطريق الرئيسية
ـ محمد بن هنية :
حول توزيع إستدعاءات البلدية وكيفية اإلعالم
لجلسات المناطق ومزيد تحسين كيفية إعالم المواطني
بالجلسات

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ستقوم البلدية ببرمجة تعبيد جزء من حي ســيدي
بوزعبية بالمخطط اإلستثماري لسنة  2112على أن يتم
برمجة تصريف مياه األمطار في السنوات القادمة.
سيتم برمجة تبليط زنقة الفالح في المخطط
اإلستثماري البلدي لسنة  2112وذلك بالرغم من عدم
وجود شبكة التطهير.
ستتكفل البلدية بفتح الطرقات ليتمكن الديوان
الوطني للتطهير بإنجاز أشغال الصيانة.
تقوم البلدية في الوقت الحالي بالتنسيق مع
وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية والديوان الوطني
للتطهير من أجل تخصيص قطعة ارض وبرمجتها كمحطة
ضخ لتطهير بقية حي الحريق.
ستقوم البلدية بتعبيد الطريق الرئيسية لربط الحي
باألحياء المجاورة.
قامت البلدية بنشر اإلستدعاءات بالصفحة
الرسمية على الواب كذلك تم تخصيص سيارة إدارية مع
مضخمات صوت.

ـ لطفي الكويسي ومحمد الطاهر الكويسي :

ستقوم البلدية بمسح الطرقات إثر نزول
األمــــطار لتسهيل حركة مرور المواطنين.

ـ كمال بوزعبية ومن معه :

سيتم إحالة مطلبكم على المجــــــلس الجــــــهوي
إلمكانية التدخل فيه ومد شبكة الماء الصالح للشراب.

تصريف مياه األمطار بحي الحريق.
طلب التدخل لفائدتهم للتكفل بكلفة مد قنوات الماء
الصالح للشراب.
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المقاربة التشاركية للبلدية والجلسة السنوية العامة:
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أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ـ مزيد تحسين مساك اإلتصال بالمواطن

ـ سيتم إستعمال مضخمات الصوت ومزيد تحسين طريقة
اإلشهار لتحفيز المواطنين على المشاركة .

ـ تحسين منهجية التصـــــــويت في الجلسات

ـ سيتم تنظيم عملية التصويت في الجلسات القادمة .

ـ إعطاء متسع أكبر من الوقت بين جلسات المناطق

ـ سيتم القيام بالجلسات في أيام الراحة والعطل حتى تتم
مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمجتمع المدني.

نتائج الجلسة العامة :

 – 1.8التنقيحات  /التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :
سيتـــــم العمل من أجل وضـــــــع خطة عمـــــــل إتصالية وذلك بمـــــــضاعفة ميزانية اإلشهار
وإستعمال الفايسبوك والموقع الرسمي للبلدية للـــــــتعريف أكــــــــــــثر بالديمقراطية التــــــشاركية وذلك
حتى يتمكــــــــن المواطنــــــــون والمجتمع المدني من دراســــــــة مشاريع القرب والعـــــمل على اإلعداد
الجيد لها قبل الــــــــــمشاركة في الجلـــــــــــــــــسات.

 –2.8مالحق :
أ – عرض البلدية :

ب – صور الجلسة العامة :

