محضر الجلسة العامة األولى
بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 9102
المنعقدة بتاريخ  10ديسمبر 9100
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة
ب  -عدد السكان بالبلدية  52 :ألف ساكن
ت  -تاريخ الجلسة 5820/25/80 :
ث  -مكان الجلسة  :مقر البلدية
ج  -إسم ميسر الجلسة  :إيمان جاء وحدو
ح  -محضر محرر من قبل  :قصي الواعر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :الكاتب العام أحمد الحاج مبارك
 - 2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة :
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين

66

4
6.6

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
6
61

ب – جدول األعمال :
 إفتتاح و تقديم الجلسة و توضيح اإلطار العام من طرف السيد رئيس البلدية. تذكير بالمنهجية التشاركية للمخطط السنوي اإلستثماري البلدي و تذكير بالجلسات المنعقدة السنوات الفارطة. تقديم المشاريع المنجزة و المتولصلة ضمن مخطط سنة .8162 تقديم التقسيم الجغرافي للبلدية إلى  10مناطق. تقديم التشخيص الفني. تقديم التشخيص المالي. تقديم توزيع اإلعتمادات المصاق عليها من طرف المجلس البلدي حسب طبيعة المشاريع و حسب المناطق. فتح باب األسئلة و النقاش. -إختتام الجلسة.

 – 3وصف لعرض البلدية :
 التقسيم الجغرافي للبلدية إلى  10مناطق. التشخيص الفني التشخيص المالي -توزيع اإلعتمادات حسب المشاريع و المناطق.

 - 4المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز خالل سنة  5820أو المبرمجة :

المنطقة عدد 2

المشاريع المتواصلة أو
المبرمجة

المنطقة عدد 5

الكلفة
(أد)

تهذيب حي المندرة و
هنشير الساسي

6 888

(مشروع وطني مبرمج)

المنطقة عدد 3

المشاريع المتواصلة أو
المبرمجة

الكلفة
(أد)

تعبيد شارع الجمهورية،
نهج الصادقية و حي وادي
القوس

682

المشاريع المتواصلة أو
المبرمجة

----

الكلفة
(أد)

----

هذا باإلضافة إلى مشروع تهيئة و توسعة مقر البلدية الذي تم نشر اإلعالن عن طلب العروض بتاريخ .5820/22/ 56

أسئلة ومالحظات المشاركين
سؤال مجموعة من المواطنين حول عناصر مشروع تهذيب
حي المندرة و هنشير الساسي.
ماهو تاريخ إنطالق المشروع.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
يتكون المشروع من مد شبكة التطهير و اإلنارة العمومية
و تعبيد الطرقات أساسا و ستتوضح مكونات المشروع إثر القيام
بالدرسات الفنية الالزمة.
ليس لدى البلدية تاريخ محدد إلنطالق المشروع و نحن في
إنتظار إنطالق الدراسات الفنية و سيتم نشر أي معلومة تصل إلى
البلدية في الموقع الرسمي للبلدية.

 – 2توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج

البرامج المقترحة
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين
برامج مهيكلة للمدينة
برامج إدارية
المجموع

الكلفة

النسبة

681

% 30

-----

-----

800

% 83

260

% 611

أد

 – 6تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق :
أ -تقديم التقسيم الترابي :

إسم

حدودها ( تسمية حدودها )

المنطقة الترابية
منطقة 6

منطقة 8

منطقة 0

األحياء المكونة للمنطقة

شرقا  :الطريق الحزامية
شماال  :الطريق الوطنية رقم  68و بلدية الزهور
غربا  :حدود بلدية المسعدين
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم 6
شرقا  :الطريق الحزامية
شماال  :الطريق الوطنية رقم 6
غربا  :حدود بلدية قصيبة سوسة
جنوبا  :الطريق المحلية رقة ( 288شارع  64جانفي)
شرقا  :الطريق الحزامية
شماال  :الطريق المحلية رقم 288
غربا  :حدود بلدية القصيبة
جنوبا  :حدود بلدية سوسة

الحي الجامعي ،حي بئر الحلو ،حي المندرة،
حي هنشير الساسي ،حي القنانة و حي المنطقة
الصناعية.
حي سانية جبارة ،مركز بلدية زاوية سوسة
(شارع الجمهورية و فروعه) ،حي الجناين الغربية،
حي السويهلة و حي وادي القوس)
حي اإلزدهار ،حي الحمادة الشرقية ،شارع
المغرب العربي و فروعه،حي سيدي بوزعبية ،حي
اإلمتياز و حي الحريق.

(يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية)
ب – تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية :

التنوير العمومي

الطرقات

الربط بشبكة تطهير
المياه المستعملة

وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

()%

نسبة الطرقات في
حالة جيدة أو
متوسطة ()%

نسبة الطرقات في حالة
سيئة تتطلب التدخل

نسبة التغطية بشبكة التنوير

نسبة التغطية بشبكة التطهير

العمومي

العمومي

()%

()%

()1

()1

()2

()%
()2

منطقة 1

33

76

77

55

منطقة 2

57

44

44

44

منطقة 3

44

31

22

42

حي بئر الحلو قرب الطريق الوطنية
رقم 1
حي سانية جبارة و حي الجناين الغربية
من مخبزة بن نجيمة في إتجاه حي
بوزعبية

 – 7المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 5822

المنطقة الترابية التي تم االحتفاظ بها لسنة
1027

اإلعتمادات المخصصة (أد)

منطقة 1

611

منطقة 2

631

منطقة 3

061

– نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين

-

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

كيفية توزبع اإلعتمادات على المناطق و ماهي المعايير التي
تؤخذ بعين اإلعتبار.

يؤخذ بعين اإلعتبار كل من عدد السكان ،مساحة المنطقة و
خاصة نتائج التشخيص الفي و المشاريع المبرمجة.

 611أد غير كافية لتعبيد المنطقة 6

وجود مشروع وطني مبرمج بقيمة  6 000أد للمنطقة 2

أماكن التدخل في المنطقة 8

سيتم برمجة أماكن التدخل في جلسة المنطقة 1

مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين
تاريخ و توقيت الجلسة

تمت برمجة الجلسة خارخ أوقات العمل و ذلك يوم السبت
لمزيد حضور المواطنين.

موضوع الحدود البلدية و تأثيرها على إسغالل الملعب البلدي
و ضرورة إحداث ملعب بلدي.
متى سيتم حل مشكلة الديوان الوطني للتطهير بحي بوزعبية
و اإلنسداد المتكرر لثغرات المراقبة.

سيتم برمجة ملعب بلدي في توسعة مثال التهيئة العمرانية.

لما لم يقع إلى حد اآلن إستغالل المنطقة الحرفية بحي سانية
جبارة.
ماهي آخر التطورات لبناء مدرسة إبتدائية و مدرسة إعدادية
بكل من حي المندرة و حي بئر الحلو.

0

تم اإلتفاق مع المصالح الجهوية للديوان الوطني للتطهير
على مضاعفة قدرة القنوات و ذلك بتغييرب القنوات الموجودة و
تعويضها بأخرى أكبر.
إلى حد اآلن تفتقر المنطقة الحرفية إلى الماء الصالح
للشراب و التيار الكهربائي و تعم البلدية على تزويدها في أقرب
اآلجال.
في إنتظار إستكمال عملية المعاوضة لماكي األراضي و
ذلك بعد إصدار تقرير إختبار من طرف مصالح أمالك الدولة

نتائج الجلسة العامة : – 1.8التنقيحات  /التحسينات بخصوص البرنامج المقدم وبخصوص المنهجية المعتمدة :

ال شىء
 – 2.8مالحق :

 – 1.2.8عرض البلدية :

 – 2.2.8صور الجلسة العامة :

