الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلسة المجــلس البل ــدي المنع ــقد
خـالل جلســته اإلســتثــنائيــة بتاريـخ  8أوت 8102

بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 8107المؤرخ في  01فيفري  8107المتعلق ب اإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد
 01لسنة  8101المؤرخ في  81ماي . 8101
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  82لسنة  8102المؤرخ في  2ماي  8102المتعلق بإصدار مجلة
الجماعات المحلية.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  8102المؤرخ في  07ماي  8102المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 8102
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  82جــــــــوان . 8102
وعلى محضر جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  8102المنعقدة بتاريخ  82جويلية . 8102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  0088بتاريخ  01جويلية 8102
والمتـضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيــس المجلــس البلدي ببـــلدية زاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـــور الجلسة
اإلستثنائية المــــقرر عقـــــداا :
*يــــــــــــــوم  :الخميـــس  8أوت 8102
*على الساعة  :الــــعاشـــــرة صبـــــــاحا بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
وذلك للنظر في الموضوع التالي :

*النظر في تشكــــيل اللجان غير القـــــــــارة.
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوســة جلســـــــته اإلستثنائيـــــة يـوم الخميــــــس  8أوت  8102بقصـر
البلديـة  ،وقد ترأس الجلسة السيد يوســـــف التــــومي رئيس المجلس البلدي كما حضراا السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ــي  :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند
ـ السيدة ربـاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيدة منا الثابــوتي

 :مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة وحاملي اإلعاقة

ـ السيد ضياءالدين بوقرة
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 :مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
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ـ السيد جمال بوكمشــة

 :مستشار بالمجلس البلدي

ـ السيد رفيق بن هنيــة

 :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

ـ السيدة سماح البغدادي

 :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

ـ السيد حميدة عرعاري

 :مستشار ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة

ـ السيدة غــادة خليفة

 :مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربيــــــة والتعليم

وتغيب بــدون عــــــــذر كل من السادة والسيدات  :أنس بوكمشة مستـــشار  ،فاطمة بوزعـــــبية مستشارة
ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييـــــــــم  ،المنصف فضلون مستشار ورئيس لجنة التعاون الالمركزي  ،حنان
النابلي مستشارة ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألســـــــرة  ،رضا دربال مستشار ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية
والحوكمة المفتوحـــــــــة  ،آسيا بوعسكر مستشارة  ،محمد علي بوزعبية مستشار  ،وفتيحة إبن صالح مستشارة
ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين .
كما حضر الجلسة السيد أحـمـــــــد الحاج مبـــــــارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلســـــــة .
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.

المـوض ــوع
*الموافقة على تشكيل اللجان غير القارة .
**********

*الموافقة على تشكيل اللجان غير القارة :

تبعا لمقتضيات الفصل  801الفقرة الثالثة والرابعة يمكن للمجلس البلدي تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها
بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعض ائه بمتابعة ملفات محددة وتكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي
لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي وفيما عدا حالت اإلستحالة يراعي تبعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب
وإرتباط إختصاص ومؤاالت األعضاء ومجال عمل اللجنة.
المعروض على أنظار المجلس البلدي تحديد اللجان غير القارة وضبط تركيبتها :
* لجنة البتــــــــــــــات :
ـ السيد ضياءالدين بوقــــــــــــــرة

 :رئيس

ـ السيد جمال بوكمـــــــــــــــــــشة

 :عضو

ـ السيد رضـــــــــــــا دربـــــــــال

 :عضو

ـ تقنيين من ذوي اإلختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية

 :أعضاء

ـ الكاتب العــــــــــــــــام للبلدية

 :عضو

ـ قابض الماليــــــــــــــــــــــة

 :عضو

* لجنة البنـــــاءات المدنيــــــــة :
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ـ السيد جمال بوكمــــــــــــــــــشة

 :رئيس

ـ السيد ضياءالدين بوقــــــــــــــرة

 :عضو

ـ السيد حميـــــــــــــــدة عرعــأري

 :عضو
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ـ الكاتب العام للبلدية

 :عضو

ـ رئيس المصلحة الفنية

 :عضو

* لجنة طرح المحجوزات والمنقوالت التي زال اإلنتفاع بها :
ـ رئيس البلدية أو من ينوبه

:رئيس

ـ ممثل عن المصلحة المعنية لإلدارة البلدية

:عضو

ـ ممثل عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 :عضو

ـ ممثل عن وزارة النفل عند اإلقتضاء

 :عضو

ـ ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكان عند اإلقتضاء

 :عضو

* لجنة مراجعة المعلوم الموظف على العقارات المبنية وغير المبنية وعلى المؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية :
 :رئيس

ـ غــــــادة خليفــــــــــــــــــة
ـ حميـــــــــــــدة عـــــرعاري

 :عضو

ـ فتيحــــــــــة بن صــــــــالح

 :عضو

ـ القابض البلدي

 :عضو
 :عضو بدون حق التصويت

ـ الكاتب العـــــــــــــــام

* لجنة النزاعات والشؤون العقارية :
ـ السيدة فتيحــة بن صــــــــــــالح

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــــان النابلــــــــي

 :مقرر اللجنة

ـ السيدة سمـــــاح البغــــــــدادي

 :عضو

ـ السيدة مريــــــــم بوعلـــــــــــي

 :عضو

ـ السيدة ربــــــاب بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبـــــــــــــراهم

 :عضو

* لجنة ملعب كـــرة القدم :
ـ السيد منصف فضلـــــــــــــــــــون

:رئيس

ـ السيد محمد علي بوزعبيــــــــة

 :مقرر اللجنة

ـ السيد جمال بوكمـــــــشـــــــــــة

 :عضو

ـ السيد رفيق بن هنيــــــــــــــــة

 :عضو

ـ السيدة فاطمـــــة بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد عبدالجليل البهلـــــــــول
ـ السيد يوســــــــــــف التومـــي

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبــــــــــــــراهم

 :عضو

ـ السيد بدرالدين بوعســــــــكر
ـ السيد حسام قــــــــــــــــــــاسم
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:عضو

 :عضو
 :عضو
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ـ السيد جعفر بن نجيمــــــــــــة

 :عضو

ـ السيد حلمـــــــــي بن هنيــــــة

 :عضو

ـ السيد زائــــــــــد خليفـــــــــــة

 :عضو

*قـــــرار المجلـــس:

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء المجلس البلدي على تركيبة اللجان غير القارة حسب المعطيات
المبينة أعاله.
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