الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس النـيابــة الخصــوصية المنعــقد
خــالل الجلس ــة اإلستث ــنائيـ ــة
ليوم األربع ــاء  72ديسمبـ ــر7102
تبـــــعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  84لسنة  7112المؤرخ في  02جويلــــية 7112
وخاصة الفصل  07المتعلق بحل المجلــــــــــس البلــــدي.
وتنفــيذا لألمــر الحكومي عدد  838لسنة  7102المؤرخ في  07أفـــريل  7102المتعلق بتسمية نــــيابات
خصوصيـــة ببعــــض البــلديات بتراب الجمهـــورية  ،وبناءا على اإلستـــــــدعاء الموجه إلى أعضاء النيـابة
الخــصــوصية عدد  7128بتاريخ  2ديسمبر  7102والمتـــضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشــرف رئيــس النيــابة الخصوصية لبلــديــة زا ويــة سوســة بإسـتدعائكــم لحضور الجلسة
اإلستــثنائية المقــرر عــقـدها :
*يــــــــــــــوم :األربعـــــــاء  72ديسمــــــــبر 7102

*على السـاعة  :الثانية والنصف بعـد الزوال بمقر قصر البلديـــة.
وذلك للنظر في الموضوع التالي :

 المصادقة النهائية على البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 7104


المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة .»7104

عقــدت النــيابة الخصوصـية ببـــلديـة زاوية سوسة جلستهـا اإلستثنائيــــة يـوم األربعـاء  72ديسـمبر 7102
بقصر البلديـــــة تحت إشراف السيد معتمد الزاوية القصيبة الثريات وبرئاسة السـيد ضيــاءالدين بوقــرة رئـيس النــيابة
الخصـوصية كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيد عبدالكريم الغـول  :مساعد أول ورئيس لجنة العالقات الخارجيــــــــــــة
ـ السيدة عبيــر خليفـة  :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــــة
ـ السيدة ثريـا صيداوي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة ولجنة العمل التطوعي
ـ السيدة منيرة الفتيتــي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشباب والرياضة والثقافة والشؤون اإلقتصادية
وتغيب بعذر كل من السيد أحمد أنيس كحلول مساعد أول ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة والسيد
حامــــــد بومعيـــزة مساعد ورئيس لجنة األشغال والتهيئـــــة العمرانيــة .
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كما حضر الجلسة السـيد أحمـد الحاج مبـارك الكاتـــب العام للبـلدية ومـقرر الجلـسة والسـيد قـصي الواعـــــــر
رئيــس المصلحة الفنيـــة .
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.

افتتاح الجلــســة :
استهل السـيد ضـــــياء الدين بوقــرة رئيـس النيــابة الخصوصـــية أشـغال الجلــسة مرحبـا بالحاضــرين
إثــــر ذلك تــــلى جدول أعمال الجلسة والتي تضمنــت المواضيع التاليــة :

0ـ

المصادقة على البرنامــــج اإلستثــــــــماري لسنة  7104وفقا للمـــــقاربة التـــــشاركية

7ـ

المصادقة على مناطق التدخــــــل ضمن المشاريع المهيكلـــــــة

3ـ

المصادقة على مناطق التدخل لمشاريع القـرب المبوبة بالبرنامج اإلستثماري لسنة  7104وفقا للمقاربةالتشاركية

8ـ

المصادقة على الخطة التمويلية لمشروع تعبيد وتعصير الطرقات ( مشاريع مهيكلـة ) ضمن البرنامج اإلستثماري التشاركي
لسنة 7104

5ـ

المصادقة على الخطة التمويلية لمشروع تعبيد أنهج بحي وادي القوس وإعادة تعبيد نهج الصادقيــة (مشاريع القرب )
المبوبة ضمن البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة 7104

2ـ

المصادقة على الخطة التمويلية لمشروع إقتناء سيارة إدارية للمصالح اإلدارية المبوبة بالبرنامج اإلستثماري لسنة 7104

2ـ

المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنة 7104

4ـ

الموافقة على الحــصول على قرض من طـرف صندوق القــروض ومساعدة الجماعات المحليـة إلقتــناء آليات معدات
نظافة وطرقات

9ـ الموافقة على إبرام إتفاقية شراكة بين بلــدية زاوية سوسة وجمعية جسورنا إلنجاز مشـروع "زاوية سوسة تجمعنا"

 01ـ
 00ـ
 07ـ

2

الموافقة على تهيئة عقار بلدي من طرف جمعية جسورنا كفضاء للمواطنة
الموافقة على تغيــر جزئـي لصبغـــة عقـــار
إبداء الرأي في تهيئة منطقة خضراء بمثال التهيئة العمرانية
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**/*/

 * 0المصادقة على البرنامج اإلستثماري لسنة  7104وفقـا للمقـاربة التشاركية:
وبعــد  ،تبعــا لكــل مــن األمــر عــدد  3515لســنة  7108المــؤرخ فــي  7108/9/31المتعلــق بضــبو شــروط إســناد
القــروض ومــنح المســاعات بواســطة صــندوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة والقــرار المشــترك مــن وزيــر
الداخليــة ووزيــر الماليــة المــؤرخ فــي  7105/2/03المتعلــق بضــبو الشــروط الــدنيا المســتوجبة لتحويــل المســاعدات
السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
وتبعـــا لمنشـــور وزيـــر الداخليـــة عـــدد  00بتـــاريخ  7105/01/2وعـــدد  03بتـــاريخ  7105/01/74حـــول إعـــداد
البرنــامج الجديــد للتنميــة الحضــرية والحوكمــة المحليــة ومتطلبــات ضــبو البرنــامج اإلســتثماري  ،ومنشــور وزارة
الشؤون المحلية والبيئة عدد  7272بتاريخ  19جوان  7102المتعلق بإعداد برنامج اإلستثمار البلدي لسنة .7104
وبناءا على مراسلة السيد المدير العام لصندوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحليـة عـدد  3743بتـاريخ 70
أوت  7102والــوارد علينــا بتــاريخ  78أوت  7102والمتعلــق بضــبو منــاب البلديــة مــن المســاعدات اإلجماليــة يــر
الموظفة المخصصة لتمويل البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلـــية لسنة  7104والتـــــي تـم ضـبطها
بـــ  701أد طبقــا للقــرار المــؤرخ فــي  13أوت  ، 7105ومراســلة الســيد المــدير العــام لصــندوق القــروض ومســاعدة
الجماعات المحلية عدد  8542بتاريخ  02أكتوبر  7102والمتعلـق بضـبو طاقـة البلديـة علـى اإلقتـراض لسـنة 7104
والذي تم ضبطه بـ  711أد.
وحيث يتوقف حصول البلدية على هذه اإلعتمادات إستيفاء الشروط الدنيا المستوجبة في أجل أقصـاه  05جـانفي
 7104والتـــي مـــن ضـــمنها مضـــمون مـــن مداولـــة المجلـــس البلـــدي بخصـــوم المصـــادقة علـــى مشـــروع البرنـــامج
اإلستثماري البلدي لسنة .7104
وتبعا لمحضري الجلسة العامة التشاركية  0و  7المنعقدة علـى التـوالي بتـاريخ  7102/00/05و 7102/07/05
وجلسة المنطقة عدد  7بتاريخ  7102/00/79بمقـر قصـر البلديـة حـول إعـداد مشـروع البرنـامج اإلسـتثماري البلـدي
لسنة  7104وفقا للمنهج التشاركي حسب النموذج التالي :
المعروض على أنظـار أعضـاء النيابـة الخصوصـية المصـادقة علـى مشـروع البرنـامج اإلسـتثماري البلـدي لسـنة
 7104وفقا للجداول التالية :
صنف المشروع
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معطيات عامة
سنة اإلنجاز

الكلفة

مناطق التدخل
/نوعية الخدمات

مساعدات غير
موظفة

التمويل الذاتي

قرض

مشاريع مهيكلة

7104

 711أد

إعادة تعبيد شارع الجمهورية

ـــ

ـــ

711

مشاريع إدارية

7104

 25أد

إقتناء وسيلة نقل

25

ـــ

ـــ

مشاريع القرب

7104

 857أد

أنهج بحي وادي القوس
تعبيد نهج الصادقية

787

701

ـــ
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* قرار المجلس :
و بعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابــة الخصوصيــة على مشروع البرنامج اإلستثماري البلدي
لسنة  7102حسب المعطيــــات والعرض المبين أعاله صلب محاضر الجلسات التشاركية المــــشار إليها أعاله
والجدول المصاحــب.

 * 7المصادقة على مناطق التدخـل ضمـن المشاريع المه ـيكلة :
فــي إطــار تعصــير وتعبيــد الطرقــات لمدينــة زاويــة سوســة  ،المعــروض علــى أنظــار المجلــس البلــدي إعــادة تعبيــد
وتعصير شارع الجمهورية الذي يربو الطريق الوطنية رقم  0بالطريق المرقمة رقم  477والـذي يمـر بوسـو المدينـة
ويعطيها أكثر جاذبيــــة وجمالية :
معطيات عامة
صنف المشروع

مشاريع مهيكلـــــــــة
الجملة

مناطق التدخل

سنة اإلنجاز

الكلفة
أد

7104

711

تعصير وتعبيد شارع الجمهورية

711

..................................

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النــــيابة الخصوصية على تحديد مــــناطق التدخل
للمـــشاريع المهيكلــــــــة والمبوبة بالبرنامج اإلستثــــماري لسنة  7102وفقا للمــــقاربة التــــشاركية
تبعا للجــدول سابق الذكر.

 * 3المصادقة على مناطق التدخل لمشاريع القـرب المبوبة بالبرنامج اإلستثماري لسنة  8102وفقـا للمقـاربة
التشاركية :

المعروض على أنظار النيابة الخصوصية الموافقة على تحديـد منـاطق التـدخل لمشـروع تعبيـد الطرقـات المبوبـة

بالبرنـامج اإلسـتثماري لســنة  7104وفقـا للمقاربـة التشــاركية بإعتمـادات تقديريـة قــدرت بــ  857أد

وفقـا للمقاربــة

التشاركية وذلك تبعا للجدول التالي:
معطيات عامة

صنف المشروع

مشاريع القرب
الجملة

..................................

سنة اإلنجاز

الكلفة
أد

7104

857

مناطق التدخل

تعبيد أنهج بحي وادي القوس
إعادة تعبيد نهج الصادقيــــــة

857

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنـقاش وافق أعضاء النــيابة الخصـوصية على تحديد مــناطق التـدخل للمـشاريع
المــــبوبة بالبرنامج اإلستثــماري لسنة  7102وفقا للمــقاربة التــــشاركية وفقــا للجــدول سابق الذكر.
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 * 8المصادقة على الخطة التمويلية لمشروع تعبيد وتعصير الطرقـات ( مشاريع مهيكلـة ) ضمن البرنامج
اإلستثماري التشاركي لسنة : 8102

المعروض على أنظار النيابة الخصوصية المصـادقة على الخطة التمويليــــة لمشروع تـــعبيد وتعصـــير الطرقـات
( مشاريع مهيكلة ) ضمن البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة  7104وذلك وفقا للخطة التمويلية التالية :
ـ تمويل ذاتـــــــــي  711 ،111 ............................د

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النــــيابة الخصوصية على الخطة التمويلية المبينة أعاله

لمشروع تعبيد وتعصير الطرقات ( مشاريع مهيكلة )

ضمن البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة . 7102

 * 5المصادقة على الخطة التمويلية لمشروع تعبيد أنهج بحي وادي القوس وإعادة تعبيد نهج الصادقيــة
( مشاريع القرب ) المبوبة ضمن البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة : 8102

المعــروض علــى أنظــار النيابــة الخصوصــية المصـــادقة علــى الخطــة التمويليــــــة لمشــاريع القــــــــرب المبوبــة
بالبرنامج اإلستثماري لسنة  7104وفقا للمقاربة التشاركية وحســـب للخطة التمويلية التالية :
ـ تمويل ذاتـــــــــي  87 ،111 ............................د
ـ قـــــــــــــــــــرض  711 ،111 ..........................د
ـ مساعدة ير موظفة  701 ،111 ....................د
الجملة

...........................................

 257 ،111د

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنــــ قاش وافق أعضاء النــــيابة الخصوصية على الخطة التمويلية المبينة أعاله
لمشروع تعـــــبيد أنهج بحي وادي الـــــقوس وإعــــــادة تعبـــــد نهج الصادقـــــية ( مشاريع القرب )
المبوبة ضمن البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة .7102

 * 2المصادقة على الخطة التمويلية لمشروع إقتناء سيارة إدارية للمصالح اإلدارية المبوبة بالبرنامج اإلستثماري
لسنة :8102

المعروض على أنظار النيابة الخصوصية الخطة التمويلية للمشاريع اإلدارية ( إقتناء وسيلة نقل ) المبوبة
بالبرنامج اإلستثماري لسنة  7104وفقا للمقاربة التشاركية بإعتمادات تقديرية قدرت بـ  25أد وذلك تبعا لكل من
موافقتكم على مشروع البرنامج اإلستثماري لسنة  7104وفقا للمقاربة التشاكية :

ـ تمويل ذاتــــــــــــــــــي
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* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النــــيابة الخصوصية على الخــــطة التمويلية
سابــــقة الذكر إلقتناء وسيلة نقل للمصالح اإلدارية المــــبوبة بالبرنامج اإلستثماري البلدية لسنة 7102

 * 2المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنة :7104
تطبيقا لكل من المنشور عدد  00بتاريخ  7105/07/2حول إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة
المحلية ومتطلبات البرنامج اإلستثماري  ،وعمال بالمذكرة التوجيهية عدد  71/ 5540بتاريخ  7105/01/5المتعلقة
بإعداد البرنام ج السنوي لدعم القدرات في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية والذي يتولى تنفيذه كل من
مركز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
وتبعا لـــجداول إحالتـــنا عدد  892و 894بتـــاريخ  7102/3/74حول ضبو حاجياتـــنا في إطار هذا البرنامـــج
( التكوين  ،المساندة الفنية ) .
وتبعا لمكتوب السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد  8223بتاريخ
 7102/01/02والذي أكد على ضبو حاجيات البلديات ضمن البرنامج أخذا بعين اإلعتبار لنتائج تقييم األداء بعنوان
سنة  7102لتدارك النقائص المسجلة .
وتبعا لجدول إحالة السيد والي سوسة عدد  07922بتاريخ  7102/01/31حول دعوة البلديات لضبو حاجياتها
من التكوين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم القدرات لسنة  7104عبر التطبيقة المعلوماتية على الخو
www.cfad.tn/parc./commune

من طرف المسؤول على التكوين بالبلدية .

المعروض على السادة أعضاء مجلس النيابة الخصوصية المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات
البلدية لسنة  7104بجانبيه التكويني والفني وفقا لما يلي:

*التكوي ــن :
الموضوع

عدد المشاركين

تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية
13
ـ  PARCـ فنيات تسيير اإلجتماعات التشاركية
التصرف المالي وتحسين الموارد الذاتية
13
ـ  PARCـ تطهير الديـــــــــــون
إجراء إبرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية واإلجتماعية
13
ـ  PARCـ حوكمة ونجاعة الشراء العمومي
التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات
13
ـ  PARCـ النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي
عدد المشاركين 07 :
عدد المواضيع المقترحة 18 :
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*المساندة الفنية :
األولوية

0

النشاط المعني بالمساندة الفنية

متابعة وتحيين برنامج العمل بخصوم

الرمز

المحور

0ـ7

األول
( تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية )

المخطو السنوي البلدي والبرنامج السنوي
لإلستثمار وفق المنهجية التشاركية
7

وضع برنامج إلستخالم األداءات وتنمية

الثاني
( التصرف المالي ورفع المردودية )

8ـ8

موارد البلدية ومتابعة تنفيذه
3

تشخيص الهيكلة التنظيمية الحالية وتحديد

3ـ 0

الثالث
( إجراءات إبرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية
واإلجتماعية )

2ـ2

الرابع
( التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات )

الحاجيات واألولويات بخصوم تنظيم
المصالح البلدية
8

إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية
ووضع برنامج لصيانتها

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش واق أعضاء النيـــابة الخصوصية على المصادقة على البرنامج الســــنوي
لدعم القدرات بعنوان سنة  7102في جانبيه المتعلق بالتكوين والمساندة الفنية وفقا للجداول سابقة
الذكر.

 * 4الموافقة على الح ـصول على قرض من طـرف صندوق الق ـروض وم ــساعدة الجماعات
المحليـة إلقت ـناء آليات معدات نظافة وطرقـات:

وبعد  ،تبعا لمكتوب السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد  807بتاريخ
 7102/00/70حول موافقة مجلس الصندوق على تمكين بلدية زاوية سوسة من إقتناء حاويات جمع الفضالت
المنزلية تمــ ّول في شكل قروض بنسبة  % 011في إطار الصفقة المج ّمعة التي سيتولى الصندوق تنفيذها.
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية الموافــقة على الحصـول على قرض من طرف صــندوق
القروض ومساعدة الجـماعات المحــلية إلقتناء معـــدات نظافة وطــرقات وفقا للجـدول التالي:
األولوية

7

قائمة األليات والمعدات

الكمية

طريقة ومصدر التمويل

المالحظات

حاويات حديدية لجمع الفضالت

011

قرض بنسبة  % 011من يقع تكليف صندوق القروض ومـــــساعدة

المنزلية سعة  221لتر

حاوية

طرف صــــندوق القـــــروض الجماعات المحلية بعملــية اإلقتــناء ضمن
ومساعدة الجماعات المحلية

الصفقة اإلطارية المجمعة المعدة في الغرض

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية على الحصول على قرض بنسبة 100%
إلقتناء  011حاوية حديدية لجمع الفضالت المنزلية سعة  221لتر واإلذن لصندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية لتكليفه بتنفيذ إجراء ات اإلقتناء لفائدة البلدية وذلك في إطار الصفقة المجمعة المبرمة
في الغرض.
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9ـ الموافقة على إبرام إتفـاقية شراكة بين بل ـدية زاوية سوسة وجمعية جسورنا إلن ـجاز مش ـروع
"زاوية سوسة تجمعنا" :

تطبيقا لمقتضيات الباب السابع من الدستور حول الالمركزية وإرساء الحكم المحلي وتأكيدا على دور
المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية المحلية  ،وفي إطار مساهمة نشر ثقافة العمل التشاركي بين مختلف
األطراف الفاعلة  ،وتفعيال لدور المواطن ومساهمته في بناء القرار على المستوى المحلي.
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية مشروع إتفاقية شراكة تقدمت به جمعية جسورنا قصد
إنجاز مشروع

"زاوية سوسة تجمعنا"

وذلك وفقا لبطاقة المشروع المصاحبة .

إتفاقية شراكة
تقديم :
في إطار إنفتاح البلدية على محيطها الخارجي ،
وتطبيقا لما جاء به الباب السابع من الدستور حول الالمركزية وإرساء الحكم المحلي ،
وتأكيدا على أهمية الدور الذي ينتظر أن يضطلع به المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية المحلية وتكريس الحوكمة
الرشيدة ،
ومساهمة في نشر ثقافة العمل التشاركي بين مختلف األطراف الفاعلة والجماعات المحلية
ودعما لحس المواطنة والمساهمة الفاعلة في بناء القرار في المستوى المحلي
ووعيا من الجميع بمدى أهمية وتنوع النشاطات التي تقوم بها مكونات المجتمع المدني لمعاضدة الدور التنموي للجماعات
المحلية ،
تم اإلتفاق بين الطرفين :
الطرف األول  :بلدية زاوية سوسة ممثلة في شخص رئيس النيابة الخصوصية السيد ضياءالدين بوقرة

الطرف الثاني  :جمعية جسورنا

ممثلة في شخص رئيستها السيدة روضة شحاتة

على ما يلي:

المادة األولى

 :موضوع اإلتفاقية

يتم التعاون بين بلدية زاوية سوسة وجمعة جسورنا في إنجاز مشروع

"زاوية سوسة تجمعنا"

 ،والذي يهدف إلى

تكريس الديمقراطية التشاركية والحوكمة الرشيدة دعما للسلطة المحلية في ظل الالمركزية التي أقرها الدستور.

المادة الثانية

 :مدة اإلتفاقية

تصبح هذه اإلتفاقية سارية المفعول بمجرد توقيع الطرفين عليها ومصادقة سلطة اإلشراف
مدة هذه اإلتفاقية  3أشهر .

المادة الثالثة

 :إلتزامات الطرفين

* يعمل الطرفان على توفير كل اإلمكانيات والمعطيات الضرورية لدعم الشراكة وتيسير إنجاز مشروع

"زاوية سوسة تجمعنا"

وفق المواصفات المبينة في بطاقة المشروع المرفقة.

المادة الرابعة

 :إلتزامات الجمعية

تلتزم جمعية جسورنا بـ :
8
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*إنجاز المشروع حسب ما ضبو في البطاقة التقنية المرافقة
*إخبار البلدية بأي تغيير في البرمجة عبر مكتب الضبو
*إعداد التقرير األدبي للمشروع ومد البلدية بنسخة منه
المادة الخامسة :

إلتزامات البلدية

تلتزم بلدية زاوية سوسة بـ :
*تقديم الدعم التقني واللوجستي للمشروع حسب إمكانياتها
*توفير ساحة على ملك البلدية لتهيئتها في إطار المشروع
*مواكبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز المشروع

المادة السادسة

 :التقييم والمتابعة

*يعقد الطرفان إجتماعا في النصف األول من شهر مارس 7104لتقييم حصيلة مشروع

المادة السابعة

" زاوية سوسة تجمعنا " .

 :القوانين الجاري بها العمل

*يلتزم الطرفان بإنجاز هذا المشروع حسب القوانية التونسية الجاري بها العمل.

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية على إبرام إتفاقية الشراكة بين بلدية زاوية
سوسة وجمعية جسورنا إلنجاز مشـــــروع " زاوية سوسة تجمعنا " وفقا للنموذج سابق الذكر وبطاقة
المشروع المصاحبة .

 * 01الموافقة على تهيئة عقـار بلدي من طرف جمعية جسورنا كفضاء للمواطنة :
في إطار تجسيم المقاربة الجديدة لتجسيم الالمركزية الحقيقية وإرساء قواعد الحوكمـــة المحلية وفقا لمبدأ
ا لمشاركة والقرب مع كافة المتدخلين المهتمين بالشأن المحلي وفقا لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة عالوة على
مبدأ تحسين ظروف عيش جميع المتساكنين وتطوير إطارهم الحياتي عبر جملة من المشاريع سواءا كانت بلدية
صرفة أو مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني  ،وفي هذا اإلطار وتبعا للمطلب المقدم من طرف جمعية جسورنا
الوارد علينا بتاريخ  7102/00/72حول تفعيل مشروع " زاوية سوسة تجمعنا" والذي يهدف إلى تكريس السلطة
المحلية القادرة على تغيير وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بتدعيم المقاربة التشاركية ومبادئ الحوكمة
الرشيدة من جهة وت فعيل دور المجتمـع المدني وتعزيز حس المواطنة لدى السكان قصد بناء عالقة جديدة بين
المواطن والبلدية تعتمد على الثقة المتبادلة وحس التواصل.
وتبعا لورشات العمل بتاريخ  02 ، 9و 78ديسمبر  7102بمقر قصر البلدية والتي إستقرت على إختيار قطعة
األرض المحاذية للقاعة الرياضية لأللعاب الفردية قصد تهيئتها وإنجاز فضاء تالقي لمواطني زاوية سوسة .
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية الموافقة على تهيئة قطعة األرض المحاذية للقاعة الرياضية
لأللعاب الفردية وذلك في إطار تجسيد" مشروع زاوية سوسة تجمعنا" من طرف جمعية جسورنا كفضاء للمواطنة .

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية على تهيئة العقار البلدي المحاذي للقاعة
الرياضية لأللعاب الفردية من طرف جمعية جسورنا وذلك قصد تخصيصه كفضاء للمواطنة .
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 *00الموافقة على تغيــر جزئـي لصبغ ــة عق ــار:
تبعا لمقت رح المصلحة الفنية  ،المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية ما يلي:
تبعا لرأي اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء بتاريخ  7102/00/79تحت عدد  419برفض ملف رخصة
بناء بإسم المواطن عيســـــى براهمـــي في المقسم عدد  17من التقسيم عدد  8479المصادق عليه بتاريخ  2جوان
 0991الكائن بمنطقة الحريق وذلك بإعتماد مثال التهيئة الحالي والذي ينص على أن المقسم عدد  7جزء منه مركز
إداري وجزء مستودع بلدي .
مع العلم وأنه بمناسبة مراجعة مثال التهيئة العمرانية عدد  0857لسنة  0990والذي ينص على الصبغة
السكنية )  (Icفردي متواصل على المقسم سابق الذكر  ،وقع تغيير صبغـــة العقار على وجه الخطأ من سكني إلى
جزء منه

) (centre administratif

مركز إداري والجزء اآلخـــر مستودع بلدي ) (parc municipaleوالذي وقع إعتماده

بمثال التهيئة العمرانية الحالي عدد  7301لسنة  7119المؤرخ في . 7119/2/30
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية تسوية الوضعية سابقة الذكر عبر تغيير الموافقة على تغيير
جزئي في صبغـــة العقار المذكور ( المقسم عدد  ) 7وذلك إعتمادا على التقسيم المصادق عليه بصبغته األصلية
(سكني).

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقـــــاش وافق أعضاء النيابة الخص وصية على تغــــــيير صبغة العقار لتمـــــكين
المعني باألمــــــر من رخصة بناء  ،هذا وسيقع إدراج هذا التغيــــــــر أثناء مراجعــــــة مثال التهيئـــــة
العمرانـــــــية الــــــقادم.

 * 07إبداء الرأي في تهيئة منطقة خضراء بمثال التهيئة العمرانية:
إثر تقديم ملف تجزئة من طرف السادة عبدهللا ومنية أبناء محمد بوعسكر لقطعة أرض كائنة بالطريق الوطنية
رقم  0شارع القاهرة بزاوية سوسة موضوع الرسم العقاري عدد  72221سوسة والبالغ مساحتها الجملية  221م.7
وبعد إحالة الملف على أنظار اللجنة الجهوية للتق سيمات بمصلحة التهيئة العمرانية والترابية بــــسوسة بتاريخ
 01نوفمبر  7102ملف عدد  00192تم رفض الملف وذلك لإلحترازات التالية :
ـ تقديم قرار تصفيف على الطريق الوطنية رقم 0
ـ تقديم مذكرة تفسيرية تتضمن الفصول المتعلقة بالمنطقة حسب كراس الشروط.
ـ تطبيق مقتضيات الفصل  5من كراس التراتيب العمرانية الخاصة بمثال التهيئة العمـــرانية لبلدية زاوية سوسة
( الفصل  5من الباب  00الخام بالمناطق الخضراء ) .
ـ تقديم رأي البلدية مدون بمحضر مجلس بلدي حول رأيها بالمشروع المقدم بالمنطقة الخضراء وحول الوضعية
العقارية للمنطقة مع توضيح كيفية إستغاللها.
وأخذا بتوصيات اللجنة المذكورة  ،المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظر في النقطة الرابعة من
اإلحترازات والتي تنص على إبداء الرأي في المشروع المقدم والوضعية العقارية وكيفية إستغالل المنطقة الخضراء .
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