الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليـــــــة ســــــــوسة
بلدية زاوية سوسة

محضر الجلسة العامة الثانيـــــة
بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 1028

 -1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية

 :بلدية زاويـــــة سوســـة

ب  -عدد السكان بالبلدية  11 :ألف ساكـــــن1022 /
ت  -تاريخ الجلسة

 21 :ديسمبــــــر 1022

ث  -مكان الجلسة

 :مقر قصر بلدية زاوية سوسة

ج  -إسم ميسر الجلسة :
ح  -محضر محرر من قبل  :قصــــي الواعـــــــــر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :السيد ضياءالدين بوقرة رئيس النيابة الخصوصية
 -2معطيات بخصوص الجلسة :

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

العدد الجملي
النسبة ((%

عدد المشاركين

عدد النساء ضمن
المشاركين

53
%000

00
%2 ، 8

ب – جدول األعمال :

ـ تقديم الجلسة وإطارها الــــــعام
ـ التذكير بالجلسة الــــعامة األولى وجلسة المنطقة عدد 2
ـ التذكير بتقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق والتشخيص الفني لكل منطقة
ـ التذكير بالتشخيص المالي
ـ التذكير بتوزيع اإلعتمادات حسب نوعية المشاريع
ـ التذكير بالمشاريع المتواصلة في المنطقة البلدية
ـ التذكير بالمشاريع التي تم إقتراحها في جلسة المنطقة عدد 2

عدد الشبان ضمن
المشاركين والذين تتراوح
أعمارهم بين  11و 53سنة
0

 – 3قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة : 1028
وصف لنوعية التدخل

الكلفة
أد

المنطقة

تاريخ انطالق
األشغال

عدد المنتفعين

المالحظات

تاريخ انتهاء
األشغال

 -0برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف
عيش المواطنين
 -1مشروع تعبيد حي وادي القوس

2

512

1311

أوت 2112

جانفي
2112

2ـ مشروع إعادة تبليط نهج الصادقية

2

01

211

أوت 2112

جانفي
2112

 -2برامج مهيكلة للمدينة
إعادة

1ـ مشروع
الجمهورية

تبليط

211

شارع

كامل سكان
المدينة

ماي 2112

أوت 2112

 -5برامج إدارية
13

 - 2مشروع إقتناء وسيلة نقـــــــل
 - 1مشروع تهيئة و توسعة قصر البلدية

اإلستالم في
جوان 2112

311

المجموع

جويلية 2112

2121

 - 4قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  1027والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة :1028
بيان المشروع
(*)

الكلفة
األصلية
أد

الكلفة
المحينة
أد

عدد المنتفعين

2ـ تعبيد الطرقات 1020

400

271

2000

210

2ـ تعبيد الطرقات 2104

011

694

0811

081

3ـ تعبيد الطرقات 2100

061

000

2011

6ـ إقتناء معدات نظافة
وطرقات

001

026

كامل المنطقة

المجموع

2770

2042

ـ

تاريخ
اإلنطالق في
اإلنجاز

جانفي
2108

مدة اإلنجز
باليوم

نسبة
اإلنجاز

100%

001
021
ــ

ــــ

التاريخ المتوقع
النتهاء األشغال

100%
0

جويلية 2108

100%
ـ

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خالل سنة  ،8102بما فيها تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها

 – 0تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  1028وفق األنموذج :

مالحظات

 -1نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين

ـ أكد بعض المواطنيـــــن على ضـــرورة التدخــــــل
بالمنطقة عدد  1بحي المندرة وهنشير ساسي .

ـ تدخل بعض المواطنين لطلب تنوير أحيائهم التي
تفتقر للتنوير العمومي

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ـ تطرق السيد رئيس النيابة الخصوصية إلى موضوع
تعبيد حي المندرة وهنشير ساسي كما وضح أن التدخل
في هذا الحي يتطلب إعتمادات هامة وهو ما جعل البلدية
تقوم بمراسلة وكالة التهذيب والتجديد العمراني للتكفل
بتهذيب حي المندرة وهنشير ساسي .
ـ لم يــــ تـم إخــــتيار مـــشروع الـــتنوير العمـــومي
كأولوية خالل جلسة المنطقة عدد  2وسيتم النقاش في
الموضوع في البرنامج التشاركي لسنة .2110

 - 7رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة:
أسئلة ومالحظات المشاركين

ــــ

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ــــ

 - 2رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:
أسئلة ومالحظات المشاركين

ـ أكد السيد مصطفى الشويقي على ضرورة عقد مثل
هذه اإلعتمادات أيام السبت أو األحد لتمكين المواطنين
من الحضــور.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ـ ستعمل البلدية في الجلسات القادمة على هذه المالحظة وذلك
بعقد الجلسات في أوقات راحة المواطنين .

 0ـ مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :
ـ تطرق بعض المواطنين لضرورة فتح الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية إجتنابا إلنتشار البناء الفوضوي .
ـ مزيد الحرص على نظافة المدينة خاصة في األعياد والعطل الوطنية حيث تم مالحظة تراك الفضالت المنزلية .

11ـ نتائج الجلسة العامة :
11.1ـ التنقيحات  /التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

11.2ـ صور الجلسة :

