الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة

محضـر جلسة الدورة التمهـيديةالثانية
لسنـة 7102
المنعـقدة بتاريخ  01أفريل 7102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  14لسنة  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
 563بتاريخ  2017/04/04واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عبر وسائل اإلعالم المسموعة عدد  564بتاريخ
 2017/04/04تم عقد الجلسة التمهيدية الثانية لسنة  7102يوم الجمعة الرابعة عشرة من شهر أفريل سبعة
عشرة وألفين على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بقصر البلدية تحت إشراف السيد معتمد الزاوية-القصيبة
أول رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضورممثل عن القباضة
والثريات و برئاسة السيد عامر عبد هللا مساعد ّ
المالية وتغيب عنها أعضاء النيابة الخصوصية.
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة مقرر الجلسة
والسيد رفيق الغضيان عن المصلحة الفنية .
كما حظر الجلسة ثلة من المواطنين ومكونات المجتمع المدني.
إفتتح السيد عامر عبد هللا مساعد 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 .
األول رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم
وإثر ذلك أحال السيد المساعد ّ
والتي تمحورت كما يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
تمحورت أغلب التدخالت حول النقاط التالية :
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* التساؤل حول إمكانية مساهمة البلدية في معاليم دراسة الربط بشبكة التزود بالماء الصالح للشراب
بمنطقة القنانة.
* برمجة المرافق الضرورية بواد القوس على غرار تعبيد الطرقات والربط بشبكة تصريف المياه
المستعملة.
* التدخل لتركيز مخفضات السرعة على مستوى نهج طه حسين مع ضرورة برمجة اإلعنمادات
الضرورية مستقبال لتعبيد النهج.
* ضرورة برمجة تعبيد الطريق المؤدي إلى حي اإلزدهار  7وشارع المغرب العربي والطريق الحزامية
مع ضرورة التدخل لصيانة محطة التطهير ومن طرف مصالح الديوان الوطني للتطهير والقيام بحملة لمقاومة
الباعوض في محيط المحطة.

*النظافة والعناية بالبيئة :
* ضرورة الحزم لتطبيق القانون من طرف البلدية أمام تفشي ظاهرة تراكم فضالت الحيوانات بالعديد
من مناطق البلدية.
* دعوة البلدية لتوسيع مجال تدخلها عبر حمالت النظافة التي تقوم بها لتشمل جل المناطق البلدية ومن
ذلك منطقة واد القوس التي تتطلب تدخل من طرف مصالح البلدية في مجال النظافة ومقاومة الحشرات .

* م ـســائل مختلف ــة :
* الدعوة إلى مراجعة معاليم إستغالل القاعة الرياضية المغطاة لأللعاب الفردية من طرف الجمعيات
الرياضية الناشطة بها تماشيا مع طابعها المحلي وتفعيال لتشجيع البلدية للجمعيات الناشطة في مجال تأطير شباب
المنطقة.
*ضرورة التدخل العاجل لمقاومة ظاهرة البناء الفوضوي بالمنطقة البلدية ومن ذلك بنهج القدس (تقسيم
يوسف خليفة) وخرق التراتيب العمرانية لمثال التهيئة الحالي على غرار تعمد بعض المواطنين البناء بالمناظق
الحضراء بالمنطقة البلدية
* دعوة البلدية على الحرص على تشريك مكونات المجتمع المدني في مراجعة وتوسعة مثال التهيئة
العمرانية المستقبلي.
* اإلجماع على الرفض التام لمواطني ومكونا ت المجتمع المدني بالمنطقة البلدية إلعتزام سلطة اإلشراف
الترخيص لتركيز نقطة لبيع المشروبات الكحولية بالفضاء التجاري مونوبري.

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

*إختـــــتام الجلســـة:
األول شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وإختتمت الجلسة في حدود الساعة
وفي الختام جدد السيد المساعد ّ
الخامسة والنصف مساءا
زاوية سوسة في .............

عن رئيــس الـنيابة الخصوصية
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