الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة
بلدية زاوية سوسة

محضــر جلســة المجــلس البلــدي المنع ــقد

خــالل الدورة العاديــة الرابعـ ــة لسنـة 8102
ليوم األربعـ ـ ــاء  82نوفمب ــر 8102
بعد اإلطالع على الدستـور في بابه السابـع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 8107المؤرخ في  04فيفري  8107المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنـقح والمتــمم للقانون األساسي عدد  01لسنة
 8104المؤرخ في  81ماي . 8104
وعمال بمقتضيات الفصل  842من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد  82لسنة
 8102المؤرخ في  2ماي . 8102
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  8102المؤرخ في  07ماي  8102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 8102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  0711بتاريخ  84نوفمبــر  8102والمتـضمن
النـص التالي :
« وبـعـد  ،يتـشـرف رئيـس بلدية زاوية سوسة بإستدعائكم لحضور جلسة الدورة العاديـة الرابعــة لسنة
 8102المقرر عقــدها :
*يــــــــــــــوم  :األربعـــــاء  82نوفمبـــر 8102
*على الساعة  :الــــرابعة بعد الزوال
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميـــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــــد والســــالم ».
عقــد المجلس البلدي ببـلدية زاوية سوسة دورته العاديـة الرابعة لسنة  8102يوم األربعاء  82نووفمبر 8102
على الساعة الـــرابعة بعد الزوال بقصر البلديـة  ،وقد ترأس الجلسة السيد يوســف التـوـومي رئويس المجلوس البلودي كموا
حضرها السادة والسيدات :
ـ السيدة ربـاب بوزعبية :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيدة منا الثابــوتي  :مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة
ـ السيد المنصف فضلـون  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيدة فتيحة بن صالح  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيد ضياءالدين بوقرة  :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
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ـ السيد جمال بوكمشــة  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيد رفيق بن هنيــة  :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
ـ السيدة سماح البغدادي  :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
ـ السيد حميدة عرعاري  :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة النظافة والصحة بالبيئة
وتغيبت بعذر السيدة مريـم بوعلي مساعد أول لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل
وفاقدي السند وحاملي اإلعاقـــــــــة .
في حيــن تغيب بــدون عـذر كل من السادة والسيدات :
ـ أنــــس بوكمشــــة

:عضو بالمجلس البلدي

ـ فاطمة بوزعبية

:عضور بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتــــقييم

ـ حنان النابلـــــــي

:عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة المرأة واألسرة

ـ رضا دربــــــال

:عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة التعاون الالمركزي

ـ آسيا بوعســـكر

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفـــتوحة

ـ محمد علي بوزعبية

:عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

ـ غـــــادة خليــــفة

:عضو بالمجلس البلدي ورئيـسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم .

وقد إنسحبت من الجلسة السيدة فتيحة بن صالح عضو بالمجلس البلــــدي وذلك قبل الشروع في المداوالت.
كما حضر الجلسة السيد أحـمـد الحاج مـبـارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسـة .
علما وأنه تم عقد جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة  8102يوم السبــت  84نوفمبـر  8102على الساعة العاشرة
صبـــاحا إال أنه لم يتم التــداول في جدول األعمال نظرا لعــدم إكتمــال النصـاب القانونــي تبعا للفصل  881المنظم لمجلة
الجماعات المحلية والفصول  44و  42من النظام الداخلــي للمجلس البلدي بزاوية سوسة .
ثم شرع المجلس البلدي في مناقشـــــــة جدول األعمـــال التالي :
 *0النـــظر في مقترحات الجلسة التمهيديـــــــــة
 *8المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  0نوفمبر  8102تبعا لمقتضيات الفصل  017من النظام
الداخلي للمجــــــلس البلدي بزاوية سوسة .
 *3تقــــــــارير اللجـــــــــــــــان
 *4متابعة الوضعية المالية للميزانية إلى موفى شهر أكتوبر 8102
*2متابعة تثقيل وإستخالص الموارد إلى غاية موفى شهر جوان 8102
*1متابعة تقدم المشاريع البلدية.
 *7المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنــــة 8102
أـ التكـــــــويـــــــــــن
ب ـ المساندة الفنية

 *2المصادقـــــــــــــة على اإلتفاقيـــــــــــــة
 *2تنقيح قانون إطار مجموع أعوان بلدية زاوية سوسة
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 *01الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنــــــوان الثاني
 *00المصادقة على مخطط تطهير الديون البلدية لسنة 8102
 *08النظر في تقسيم السيد ناجي حمداني
 *03النظر في تقسيم السيد عبدهللا بوعسكر ومنية بوعسكر
 *04المصادقة على إستبدال عقد تسويغ من شخص طبيعي إلى شخص معنوي ( شركة )
 *02حول التفويت في جزء من عقار بلدي لفائدة المواطن زهير الغضبان
*/*/*/

 *0النــظر في مقترحات الجلسة التمهيديــــة :
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة 8107
المؤرخ في  04فيفري  8107المتعلق باإلنتخابات واإلستفتاء المنـقح والمتـمم للقانون األساسي عدد  01لسنة 8104
المؤرخ في  81ماي . 8104
وعمال بمقتضيات الفصل  842من مجلة الجـــــماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 82
لسنة  8102المؤرخ في  2ماي . 8102
وعلى قـــــرار الهــيــئة العــليا المـستقــلة لإلنتـخـابات عــدد  010لسنـة  8102المــؤرخ فـــي  07ماي 8102
المتلعق بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمـــجراة يوم  1ماي  ، 8102وبناءا على
اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  0422بتاريخ  3أكتوبر  8102والمتـضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلـــــدي بـــزاوية سوسة بإستدعـــائكم لحضـــور الجلسة التمهيدية
للدورة العادية الرابعة لسنة  ، 8102التي تقرر عقدهـــــــــــا :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــت  87أكتوبـــر 8102
*على الساعة  :الــــعاشـــــرة صبــــــــــــاحا
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميــــــــــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــد والســــالم ».
عقـووـد المجلووـس البلوودي بب وـلدية زاويووة سوسووـة جلسووته التمهيديووة للوودورة العاديـــووـة الرابعــووـة لـــووـسنة  8102يوووم
السبـــــت  87أكتوبــر  8102على الساعة العاشورة صبوـاحا بقصور البلديوـة  ،وقود تورأس الجلسوة السويد يوسـوـف التــوـومي
رئيس المجلس البلدي كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ــي  :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
ـ السيدة منا الثابوت ــي

 :مساعد ثالث ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

ـ السيد أنس بوكمشــة

 :مستشار

ـ السيد المنصف فضلون

 :مستشار

ـ السيدة آسيا بوعسكــر  :مستشارة
ـ السيد محمد علي بوزعبية  :مستشار
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ـ السيدة فتيحة إبن صالح

 :مستشارة

ـ السيد جمال بوكمشــة

 :مستشار بالمجلس البلدي

ـ السيد رفيق بن هنيــة

 :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

وتغيبت بعذر السيدة رباب بوزعبية مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي والسيدة حنان النابلي

مستشارة

ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة .

وتغيبت بدون عذر الســيدة فاطمة بوزعبــــية

مستــشارة ورئيــسة لجـــــنة اإلعالم والتواصـل والتقيــيم ،

السيد رضا دربــال مستشار  ،السيد ضياءالدين بوقرة

مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهــيئة العمرانية  ،السيدة

سماح البغدادي مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات  ،السيد حميدة عرعاري
لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة  ،والسيدة غادة خليفة

مستشار وئيس

مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم .

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلدية مقرر الجلسة وثلة من المواطنين
ومكونات المجتمع المدني.

إفتتح السيد يوسف التومي رئيس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا بالحضـــــور ومبرزا
أهمــــية هذه الجلسات في اإلقتـــراب من المواطـن واإلنصـات إلى مشاغلـه  ،حيث أشـــار إلى المشاريع
الـــبلدية المبرمجـــة والتي هي بـــصدد اإلنجـاز  ،كما أكد للحضـــور أنه تم رصد إعتماد قدره  1مليون دينار لتهيئة
حي المندرة والذي تمت برمجته من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمــــراني وسيتم إنجازه في إطار التشاركيـــة .
أما بالنسبة لربط حي الحريق والحمادة الشرقية بشبكة التطهيـــر فقد أعلم السيد رئيس المجلس البلدي
الحاضرين أنه تم رصد إعتمادات قدرت بـ  0 ،2مليار و  7111متر من القنوات  ،وسينطلق الديوان الوطني للتطهير
في إجراءات طلب العروض خالل شهر ديسمبر  8102وقد تم تخصيص قطعة أرض كائنة بـالحريق إلنجاز محطة
الضخ.
وفيما يخص ربط الحمادة الشرقية بشبكة التطهيــر أكد رئيس المجلس البلدي أن هذه المنطــــقة مازالـــت
خارج مثال التهيئة العمرانيــــة والتي أصبحت مصدرا لتشكي المتساكنين بصفة مستمرة نتيجــة لعدم ربطها الشبكــــة.
كما عرج السيد رئيس المجلس البلدي إلى ضرورة توسعة مقر قصر البلدية وذلك ببناء طابق أول مما سيؤثر
إيجابا على سير العمــــــل البلـــدي.
وأ علم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضريــــن أنه سيتم الشروع في تعبـــــيد شارع الجمــــــهورية ونهج
الصادقية ووادي القوس خالل شهر ديسمبر  8102أو بداية شهر جانفي  8102في إطار التشاركيــــة .
قـــوام
كما حث السيد رئيس المجلس البلدي المواطنيـــــن على تنمية الموارد المالية للبلدية بإعتبار أن المال
ّ
األعمـــال وأنه اليمكن إنجاز المشاريع البلدية في ظل نقص اإلعتمادات الالزمة في الغرض  ،وأكد على ضرورة تفعيل
التشاركيــــة في الجلسات القادمة وتشريك المواطن في المشاريع والقرارات البلدية للنهوض بالمنطقة البلديـــــــــــة .
كما تقدم السيد رئيس المجلس البلدي لفريق النظافة بالشكـــــر على المجهودات اإلســــتثنائية التي بذلها خالل
الفترة األخيرة  ،وذكر الحاضرين أنه وعلى إثر إنتشار فيروس حمى غرب النيــــل خالل شهر سبتمبر الفارط قامت
كل من بلدية زاوية سوسة باإلشتراك مع بلديات القصيبة  ،الزهور ومساكــــــن بالمداواة بالطائرة .
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وبخصوص العودة المدرسية والتي كانت مهددة باإللغـــاء بالمدرسة اإلعدادية بالزاوية القصيبة الثريات
نــــوه السيد رئيس المجلس البلدي بتظافــــــر جهود كل من السيد والي سوسة والمستشار البلدي السيـــــد رفيق بن
هنية حيــث تمت العودة في ظروف طيــبة ومريحـــة .
كما أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أنه تم التدخل في المجال الرياضي على مستوى جمعية
الكوكب الرياضي بزاوية سوسة وتوجه بالشكر للسيدين أمين اللطيف  ،جمال بوكمشـة والسيدة منــى الثابوتي  ،مبينا
أنه تمت مراسلة رئيس المجلس البلدي بمساكن بخصوص توفير ملعب مساكــــن إلجراء مباريات رياضية شاكرا إياه
على تلبية مطلبه  ،كما أشار إلى انه تم توفيـــر مبلغ  2111د إضافي بالنسبة للمنحة المخصصـــة لجمعية الكوكب
الرياضي بزاوية سوسة والتي سيتم صرفها في السنة المقبلــــــــــة.
وفي نهاية تدخله أكد السيد رئيس المجلس البلدي على ضرورة تحسيــــس المواطنين بخالص الديون المتخلدة
بذمتهم لفائدة البلدية حتى توفر اإلعتمادات الالزمة إلنجاز المشاريع التنموية بالمنطقة .
وإثر ذلك أحال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للســادة الحضور واللذين تمحورت تدخالتهــم كما يلي:
* متساكنو حي اإلزدهار والحمادة الشرقية :

ـ طالب متساكنـو حي اإلزدهار والحمادة الشرقية برفـع األوساخ والفــضالت المتراكمـة على قارعتي الطريـق  ،إضافة
الى نقص التنوير العمومي  ،كما أشاروا إلى سيالن المياه المستعملة بالطريق العام وما نتج عن ذلك من أوساخ
وروائح كريهــة وتكاثر الحشــرات  ،وطالبوا بالقيام بحمالت لـــرش المبيـــدات .
كما تمحورت تدخالتهم حــول ظاهرة الحيوانات والكالب السائبــة بحــيهم والتي اصبحت مصدر إزعاج لهـم .
وكان تدخل بعض المتساكني ــن حول نقص مخفضات السرعة بالطرقات المؤديــة الى حي اإلزدهــــأر أو
وضعها بغير األماكن المخصصة لها  ،أيضا أشاروا إلى نقص في تركيز فوانيس النور الكهربـائي بحيهم  ،إضافة إلى
عدم ربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
كما طالبــوا أيضا بتخصيص دورية أمنيــــة كل يوم ي سبت وأحـــد لتوفير األمن بالمنطــقة في إطار ما
تشهده من أحداث شـــغـب من طرف بعض المنحرفيـن.
كما أبدى متساكنو حي اإلزدهار والحمادة الشرقية تذمرهـــم من قيام البعض بتحويـــــل الحاويــات  ،إضافة
إلى إفتقار جل األنهج إلى حاويــات .
إثر ذلك تدخل السيد رئيس المجلس البلدي موضحا أنه يتم إلقاء الفضالت من طرف المتساكنين بجانب
الحاويات على الرغم من وجودها مذكـــــرا بالقانون عدد  31لسنة  8101المؤرخ في  12أفريل  8101المتعلق
بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية  .والذي ضبط الخطايا من  311د إلى  0111د
وسيتم العمل به في القريب كما دعا إلى توعية المواطنيــن لمعاضدة مجهــود البلدية في النظافة وفيما يتعلق
بالتـــــنوير العمومي فستعمل البلدية على تنويـر الشـــــوارع .
أما فيما يتعلق بالحاويات فتعــهد السيد رئيس المجلس البلدي بصيانــتها وغســـلهـــا .
ومن ناحية أخرى أفاد السيد رئيس المجلس البلدي أنه سيتم إزالة المخفــــــــضات المتواجدة بغير األماكن
المخصصة لهـا  ،كما أعلم الحاضرين أنه يتم بصفة دورية ( يومان في األسبــوع ) القيام بحملة لقنص الكالب السائبة
من طرف عون مكلف من البلدية بالتعاون مع خلية الشرطة البلديــة .
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* متساكنو حي الحريق بزاوية سوسة:

ـ طالبوا بمزيد العنـــــاية بنظافة حيهم إضافة إلى تعبـــــيد الطرقات والربط بشـــبكة التطهيـر .
ـ المطالبة بتسمية األنهج واألحياء
ـ مشكلة األودية التي تمر عبر الحريق والتي تمثل خطرا داهما لبعض المنازل نظرا لتفشي ظاهــــرة البناء الفوضوي
وعدم وجود مســارات طبيعية لمجاري المياه.
ـ التساؤل عن إمكانية إحداث مركز تكوين مهني بالحريق في ظل وجود بعض األراضي الدولية التي يمكن تخصيصها
لهذا المجــــــال أثناء مراجعة مثال التهيئة العمرانية .
ولدى رده على تساؤالت متساكني حي الحريق أفاد السيد رئيس البلدية في هذا الصدد أن المجلس البـــــلدي
قام بمجهود جبار في العديد من األحياء منذ تركيـــــــزه.
* متساكنو نهج طرابلـس بزاوية سوسة:

ـ تمحور تدخل الحضور فيما يخص إفتقار حيهم إلى الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي .
حيث أفاد السيد رئيس المجلس البلدي على مساعدة المتساكنيــن في إدخال الماء الصالح للشراب والنور
الكهربائي .
* مســائل مــختلـفة:

تطرق السيد رئيس المجلس البلدي إلى نقص اإلدارات بمدينة زاوية سوسة والصعوبات التي تعترض
م تساكني المدينة عند قضاء حاجياتهم اليومية من ذلك ضرورة بعث فرع لإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان  ،فرع
للديوان الوطني للتطهيــر  ،فرع بنكي ......
كما أشار إلى اإلكتضاض الذي يشهده المعهد الثانوي والمدرسة اإلعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات حيث
إعتبر أن تشييد المدرسة اإلعدادية يمثل ضرورة قصــــــوى حاليــا نظرا وأن المدرسة اإلعدادية بالزاوية والقصيبة
والثريات الحالية لم تعد قادرة على إستيعــاب المزيد من التالميذ والبالغ حاليا  0711تلميـــذ  ،أيضا أشار إلى
اإلكتضاض الذي تشهده المدرسة اإلبتدائيــة الجمهورية مبرزا أهمية إحداث مدرسة إبتدائية أخرى لتخفيف الضغط
على بقية المدارس .
هذا وقد أكــد السيد رئيس المجلس البلدي على ضرورة إحداث مدرسة إعدادية ببئر الحلو بزاوية سوسة.
أما المعــهد الثانوي بالزاوية والقصيبة والثريات فأفاد السيد رئيس المجلس البلدي في هذا الصدد إلى إقتراح

تسميـــته بإسم األسـتاذ "ونــاس بنفرج

" إعـــترافا له بما بذله من مجهودات في مجال التعليــم ولما تركه من

أثر طيـب لدى الناشئـة.
وفيما يخص موضوع إحداث مدرسة إعدادية بزاوية سوسة فقد أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين
أنه تم عقد ج لسة مع ممثل المندوبية الجهوية للتعليم ومع مالكي العقار وتم إعالم المالـــــكين بأن تـــــقرير اإلخـــــتبار
حدد بـ  73د/م. 8
كما أعلم الحاضرين أن البلدية بصدد القيام ببعض اإلجراءات لمد المالكين بوثيقــــــــة تقرير اإلختبـــــــــــار.
وأوضح السيد رئيس المجلس البلدي للحاضرين أنه تم إعالم رؤساء األحزاب والجمعيات لمد البلديـــــــة
بعناوينهم ونوعية نشاطهم .
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وفي إطار تقريب الخدمات من المواطنين أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين إمكانيــــة إيجاد مقر
لتركيـــز فرع بنكـــي بزاوية سوسة  ،كما أشار إلى قرب تركيز موزع آلي بمكتب البريد بزاوية سوسة مبرزا أهمية
تعزيز مكتب البريد بموارد بشرية من شأنها أن تحسن الخدمات المسداة للمواطنين حيث ان نقص األعوان نتج عنه
إكتضاض متواصل بشبابيك مكتب البريد.
كما أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحضور أنه تمت مراسلة وزارة الصحــة لتوسعة المستوصف المحلي
بزاوية سوسة نظــرا للنمو الديمغـــــرافي الذي تشــــهده مدينة زاوية سـوسة حيـث أصبحت تـــع ّد أكثر من  88ألف
نسمـــة مع إقتصار الخدمات الصـحية المسداة من قبل المســـتوصف المحلي على الطب العـــام  ،إضافـــة ألى أنــه
أصبح غير قــادر على تلبية حاجيـات المواطنيـــــن خاصة من ناحية الفـضاء المخصـص للمرضـــى واإلطار الطبـي ،
علما وأن المستوصف المذكور قابـــل للتوسعـة أفـــقيا وعموديـا  ،كما أعلـم الحاضرين أنه طلـب من وزارة الصحة
مزيد تدعيـم المستوصف باإلطار الطــــبي والمعـدات الطبية ( كرسي خاص بطب األسنان ) وآلة تسجيــل القلب وبــعث
قســم لطب النـسـاء وقسم لطــب األطفـال .
* شارع جمال عبدالناصر ( شارع القـاهرة ):

تطرق الحاضرون إلى مسألة اإلنتصاب الفوضوي بالمنطقة البلديـــة وما إنجر عن ذلك من تعطيل لسير تنقل
المترجلين على األرصفة مع اإلخالل بجمالية المدينة حيث بين السيد رئيس المجلس البلدي في هذا المجـــــال إلى أنه
تم التنبيه عليهم بالطرق الودية من طرف أعوان خلية الشرطة البلديـة وفي صورة تمادي المنتصبين فإنه سيقع إتخاذ
اإلجراءات الردعية ضدهــم .
وفيما يخص البناء الفوضـوي فقد أعلم السيد رئيـس المجلس البـلدي الحاضـرين أنه تم إتــخاذ جمـلة من
قرارات اإلزالة والهــدم وسيتم الحـرص على تنفيذهـا في القريب.
* متساكنوا حي بوزعبية:

ذكر متساكنوا حي سيدي بوزعبـية بالوضع البيــئي المتـــردي للحي نتيـجة المياه الراكــــدة والذي يهدد بكارثة
بيئيــة مطالبيـن بربط الحي بشبكة التطهيـــر .
وفي هذا اإلطـار أوضح السيد رئيس المجلس البلدي أن البلدية ساعية لحل اإلشكال العقـــاري الذي يعرقل ربط
الحي بشبكة التطهير وبين أن البلديـــــة التدخر جهدا في سبيل إيجاد الحلول في أسرع األوقات تفاديا لما يمكن أن
ينجر عن ذلك من مخاطر إضافيـــة خاصة بعد ما شهدته البالد من إنتشــــار لحمي غرب النيـل  ،مبينا أن المشكلة
تتمثل في قطـر القنـوات التي التتسـع لكمية المياه المستعمـلة إضافة إلى تراكم الفضـــالت واألوسـاخ بهذه القنـوات .
بفض اإلشــكال العــــقاري بشارع خالد بن الوليـــــد.
كما طالب الحضور
ّ
وفي نطاق إيجاد حل للمحـجوزات المتراكمــة بالمستودع البلدي ونظرا لضيقــه فقد أعلم السيد رئيس المجلس
البلدي الحاضرين أنه سيتم إحداث مسـتودع بلدي جديد بحي الحريق بزاوية سوسة وتمـت مراسلة وزارة أمالك الدولة
والشــؤون العقارية في الغرض .
* سانية جبـ ــارة:

ّ
تدخل الحضور تمحور حول الفضالت المتراكمة بمدخل سانية جبارة حيث أصبحت نقطة سوداء ومصبا
للفضالت طالبا من البلدية التنبيه على المتساكنين بعدم إلقاء الفواضل بهذه المنطقة .
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كما أشاروا إلى بطء إسناد تراخيص الماء والكهرباء وبالتالي تعطيل في إسداء الخدمات المقدمة للمواطن وفي
هذا المجـــــال أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أنه سيتم عقد جلسة مع أعضاء المجلس البلدي في القريب
لدرس الموضوع وبالتالي عرضه على أنظار لجنة األشغال لمزيد الدرس.
* مسائل مختلف ـ ـ ــة:

تساءل بعض الحضور حول صيانـــــة القاعة الرياضية  ،حيث أفاد السيد رئيس المجلس البلدي أنه قام بزيارة
للقاعة الرياضية وكانت هذه الزيارة دفعا معنويا لألطفال الناشطين في مختلف الرياضات بها  ،أما فيما يتعلق بصيانة
القاعة فسيتم القيام باإلصالحات الالزمة في القريب العاجل  ،كما أعلم الحاضرين أنه تم رفع الفضالت بالفضاء
األخضــر المحاذي للقاعة ويتم حاليا إكمال األشـغال التي إنطلـقت به في إطار مشــروع جمعــية ـ جسورنــا ـ تحت
عنـوان " زاوية سوسة تجمعنا " .
هذا وأفاد رئيس المجلس البلدي أنه سيتم عقد إجتماع في القريــــب مع مع رؤساء الجمعيات الرياضــــية
لطرح النقائص واإلشكاليات التي تشهدها القاعـــة الرياضيـــــة.
أفاد بعض الحضـور أن توقيت عــقد الجلسة التمهيدية غير مناسـب واليمكن ألغلبيـــة المواطنين الحضـور
حيث أنه يتـــــزامن مع توقيت عملهم وأكدوا على ضرورة إختيار الوقت المناسب لعقد الجلسات لتشريك أكبر عدد من
المواطنيــــن في العمل البلدي.
كما تم إقتراح بوابـــة خاصة للبلديـــة .
وفي رده أفاد السيد رئيس المجلس البلدية أن إحداث بوابة خاصة بالبلديات تعتبر بادرة طيبــــة مشجعا على
النقــد البنـــاء الذي يساهم في تطـوير العمل البلدي وليس الـهدّام الذي الفائــــــدة ترجى منه سوى إحداث البلبــلة
والتشويش.
كما لمح بعض المواطنيـن إلى مــسألة اإلكـتظاظ بقـــسم الحالـة المدنيـــة خاصة أمام شباك عمليات التعريف
باإلمضـاء إنجر عنه بطء في تقديم الخدمـة .
أفاد رئيس المجلس البلدي أنه سيتم توسعة قصر البلدية سيحـــ ّل اإلشكـــــال .
تطرق بعض الحضور إلى مسألة ترخيص بيع المشروبات الكـحولية المسند إلى شركة مونوبـري وما إنجر عنه من
مشاكل تهم األمن الــــــعام .
كما تم التطرق إلى مسألة حسم الحدود مع البلديات المجاورة.
كما تساءل بعض المواطنيــــن عن مآل تهيئــة ملعب الحي بسانية جبارة وضرورة اإلســــــراع بتفـــــعيل
اإلجراءات  ،وتبعا للمطلب الذي تم توجيهه إلى سلطة اإلشراف حول إحداث إدارة الخدمات السريعة فإقترحــــوا دار
الشعب كمقر لها  ،كما إقترحــــوا إحداث منطقة شرطة أو مركز أمن بالقريــــــــة الحرفيـــــــة .
وكان رد السيد رئيس المجلس البلدي أن موضوع تهيئـــة ملعب الحي بسانية جبارة لم يتم النـــــظر فيــــــه
لوجود إشكالية مع شركة . UATS
أما فيما يتعلق بإحداث دار الخدمـات فالبــلدية لم تستقر على رأي بعد وإقترح إما قطــعة األرض الدولية الكائنة
بحي بوزعبيـــــة أو قطــعة األرض الموجودة قـــبالة المستودع البلــدي.
كما أعلم الســيد رئيــس المجلس البــلدي الحاضــرين أنه يتم تدارس إنــشاء ملعــب جديــد بزاوية سوسة.
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كما تساءل بعض المواطنين عن مآل وحدة النهوض اإلجتماعي وعن توسعة قصر البلديـــة .
كما لفت الحاضرون اإلنتباه إلى الحائط المقام بالطريق العـــام والذي صدر في شأنه قرار هدم ولم يتم تنفيـــــذه.
وأبدى بعض الحضـــــور تذمرهم من بيع المشـــروبات الكحولية بالفضاء التجاري مونوبري حيث أصبحت األماكن
المحاذية له نقـــــــاط سوداء يتجمع بها المنحرفون.
كما إقترح على أعضاء المجلس البلدي تأطيــر األعوان وتمكينهم من الدورات التكوينية كل في مجال إختصاصه
لتطوير العمل البلدي وتنمية قدرات األعوان .
إثر ذلك تدخل السيد رئيس المجلس البلدي وأعلم الحاضرين أن األعوان والموظفين في البلدية يقومون بدورات
تكوينية بصفة مستمرة  ،أما فيما يخص الحائط المقام بالطريق العام فأنه سيقع تتبع ما آلت إليه اإلجراءات مع المصلحة
الفنيــة .
أما بالنسبة لوحدة النهوض اإلجتماعي فإنه تم تكليــف عدل منفذ لمساءلة السيد رئيس الجمعيـة الذي إستولى
على المقـر.

*إختتام الجلسـة:
وفي الختام جدد السيد رئيـــس المجلس البلــدي شكره لكافة الحاضــرين على الحضـور والمساهمة في إثراء
الحوار وإختتمت الجلسة في حدود الساعة الواحـــدة بعد الزوال .
**********

 *8المصادقة على محضر الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  0نوفمبر  8102تبعا لمقتضيات الفصل
 017من النظام الداخلي للمجــــــلس البلدي بزاوية سوسة :
تطبيقا لمقتضيات الفصلين  802و 321من مجلة الجماعات المحلية وعمال بمقتضيات األمر الحكومي عدد 744
لسنة  8102بتاريخ 8102/12/83المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية والذي يقتضي تبعا
للفصل  8منه على المجلس البلدي المصادقة على نظامها الداخلي في أجل  3أشهرمن تاريخ تركيزه.
وتبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ  8102/12/82حول المـــصادقة على النظام الداخلـي للمجلـس البـــلدي
بزاوية سوسة ومن ضمنها الفصل  017منه والقاضي بتولي المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصويت
عليه في الجلسة التي تلي إعداده.
المعروض على أنـظار أعــضاء المجلـس البـلــــدي المـصــــادقة على محضر الجـلــــسة اإلستـثــــنائية بتــاريخ
 0نوفمبر 8102

.

قــرار المجلـس

:

وبعد التداول والنقاش وتطبيقا لمقتضيات الفصل  880من القانون األساسي لمـــجلة الجــــماعات المحلية
والفصول  22 ، 27و  22من النظام الداخلي للمجلس البلدي صادق أعضاء المجلس البلـــــدي باإلجمــــــــاع على
محضر الجلسة اإلستــــثنائيــــة المنعقد بتاريخ  0نوفمبر .8102
********
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 *3تقـــــارير اللجـــــان :
تطبـيقا لمقتضـيات الفصل  802من مجلة الجماعات المحلية  ،المعروض على أنظار المجلس الــبلدي تـقارير
اللجان التالـية :
محضري جلسة لجـنة النظافة والصحة والــــعناية بالبيئــــة المـنعـقـدة بتاريـخ  3سبـتــــمـبر 8102
و  5نوفمبر : 8102

أحـال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للسيد حميدة عرعاري لتالوة تقرير لجنة النظافة والصحة والعناية
بالبيئــــة المجتمعة يوم اإلثنين الموافق لـ  3سبتـــمبر  8102والتي تطرقت إلى مقتضيات القانون عدد  31لسنة 8101
المؤرخ في  02أفريل  8101ومقتضيات الفصل عدد  01مكرر والفصل عدد  01ـ  3مكرر يعاقب بخطية تتراوح بين
 311د و  0111د كل مرتكب إلحدى الجنح التالية ما لم تكن مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة .
*0إلقاء عشوائي للفضالت المشابهة للفضالت المنزلية :
مؤسسات صناعية  311د
فضاءات تجارية

 311د

محالت تجارية  ،حرفية مطاعم  311د
*8تلويث األرصفة والطرقات من جراء المياه المستعملة :
سكنية بإستثناء المنازل غير المهيأة للربط بالصرف الصحي

 311د

تجارية  ،حرفية وإدارية

211د

*3ترك األثاث ومعدات زال اإلنتفاع بها أو هياكل وسائل نقل :
سكنيـــــــــــــة

311د

حرفيـــــــــــــة

 211د

صناعيــــــــــة

211د

*4إلقاء األتربة وفضالت البناء والحدائق :
مقاوليـــــــــــــــــن ـ الشركات

 0111د

حضائر بناء أو أتربة

 311د

*2إتالف الحاويات أو سرقتها :

 211د

*1عدم تنظيف أرض غير مبنية :

 311د

*7عدم تسييج أرض غير مبنية:

 211د

*2تربية حيوانات لغاية تجارية داخل المحالت السكنية 0111 :د

*2عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية :
مطاعم  ،حمامات وقاعة األفراح

 211د

مقاهي قاعات حالقة ومحالت أخرى

 311د

*01عدم إحترام الشروط الصحية للمحالت المفتوحة للعموم
مطاعم  ،حمامات وقاعات أفراح
10
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 711د

مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى

*00عدم تخصيص حاويــــــــــــــــــات

:

فضاءات تجارية

 0111د

مطاعم  ،حمامات وقاعة أفراح

 321د

مقاهي  ،قاعات حالقة ومحالت أخرى

 321د

*08عرض أو خزن مواد غذائية في ظروف غير صحية :
شركات

0111د

الباقي

211د

نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية :
شركات

0111د

الباقي

311د مع اإلذن بالحجز الفوري في جميع هذه الحاالت

*03اإلضرار بالمساحات المزروعة
إتالف األشجار بدون ترخيص

*إحداث ضجيج

:
311د
721د

:

*حرق الفضالت بمختلف أنواعها

:

نفايات  ،حدائق أو ورق

311د

نفايات منزلية

311د

نفايات خطيرة

0111د

*إزالة أغطية البالوعات ـ البيع والشراء

211 :د

*رمي الفضالت بمجاري المياه أو األودية

221 :د

*اإلنتصاب الفوضوي الممنوع

311 :د مع اإلذن بالحجز الفوري

كما أعطى السيد حميدة عر عاري بسطة عن المواضيع التي تم تداولها بجلـــسة يوم  2نوفمبر  8102والتي
تمحورت حـــول توفير كمية من األشجار لغراستهـــأ بمناسبة اإلحتفال بعيد الشجرة  ،إقتناء حاويات جديدة وتوزيعها
على الشوارع واألنهــــج  ،تركيب أبواب خلفية للمجرورات حفاظا على الحمولة وتجنب التلوث في الشوارع  ،إقتناء
شاحنة ضاغطة سعتها 2م ، 3إقتناء منشار آلي لتقليم األشجار  ،إقتناء مضخات يدوية لرش المبيدات
وبعد التداول والنقاش تمت المصادقة باإلجـــماع من قبل أعضاء المــــجلس البلدي على توصيات اللجــــــــنة .
********
* لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات المنعقدة بتاريخ  01سبتمبر : 8102

إثر ذلــــك أحال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة إلى السيدة سماح البغدادي رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية
وإسداء الخدمات حيث أفادت أنها تولت عقد اللجنة المذكورة بتاريخ  01سبتمبر  8102تم خاللها اإلستماع إلى جملة
المشاغل التي أثارها رؤساء المصالح اإلدارية والفنية  ،وعلى إثرها تم تقديم مقترحات للحد مؤقتا من الصعوبات التي
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يتعرض إليه ا الموظفون والعملة أثناء عملهم كضيق المكاتب والنقص في اإلنتدابات إضافة إلى مطالبة الموظفين بالترقية
في السلم الوظيفي  ،كما أضافت رئيسة اللجنة أنه تم خالل الجلسة النظر في موضوع منظومة ـ إنصاف ـ التي سوف
تدخل حيز التطبيق إنطالقا من آخر شهر سبتمبر .8102
كما أعلمت الحاضرين أنه يتعين على البلدية  :إقتناء منظومة متابعة المشاريع ومنظومة رخص البناء  ،إضافة إلى
ضرورة اإلعتناء باألرشيف من حيث حفظه وتنظيمه  ،مع إختصاص مكتب ضبط خاص بالمصلحة الفنية لتيسير العمل
البلدي  ،كما أكدت السيدة رئيسة اللجنة على مطلبة أعوان المصلحة الفنية في إقتناء :
–  Station totale – appareil niveau- table lumineuxمع تكوين موظفي المصلحة الفنية على إستعمالها خاصة

Station totale

وحيث تدخل السيد :المنصف خليفة رئيس العملة ببلدية زاوية سوسة والحظ أن المستودع البلدي في حاجة إلى :
ـ مغازة  ،منظومة التصرف في المخزون  ،ضرورة تسقيف الجزء الخلفي للمستودع البلدي وتغيير باب المستودع .
وبعد التداول والنقاش تمت المصادقة باإلجـــماع من قبل أعضاء المــجلس البلدي على توصيات اللجــنة .
*************
* لجنة الطفولة والشباب والرياضة المنعقدة بتاريخ  82أكتوبر : 8102

إثر ذلك أحال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة إلى السيدة منـــا الثابوتي رئيسة لجنة الطفولة والشباب التي
أفادت أن اللجنة المذكورة ساعيــــة إلى حــ ّل المشاكل التي تعيق مواصلة نشاط فريق كرة القدم الكوكب الرياضي بزاوية
سوسة وأعلمت الحاضرين أنه على إثر إجتماع اللجنة المذكورة مع هيئة الكوكب الرياضي بزاوية سوسة تم اإلتفاق
على إحداث لجنة غير قارة مهمتها إيجاد رصيد عقاري إلحداث ملعب بلدي جديد وتبين الحدود بين بلدية زاوية سوسة
وقصيبة سوسة في الملعب القديم  ،كما أعلمت رئيسة اللجنة الحاضرين إمكانية تخصيص مقر دار الجمعيات لنشاط
الجمعية.
كما أشارت إلى أن اللجنة المذكورة قامت بعقد إجتماع مع لجنة الطفولة والشباب والرياضة بقصيبة سوسة
وتم التوافق في هذه الجلسة على العمل باإلتفاقية الممضاة سنة  8102بين رئيسي البلديتين التي توضح كيفية اإلستغالل
المشترك للملعب القديم  ،كما أفادت أنها إتصلت بلجنة الطفولة والشباب والرياضة ببلدية مساكن وطلبت منها تمكين
جمعيتنا من إستغالل الملعب المعشب بمساكن إلجراء المباريات الرياضية في كرة القدم  ،والتي إستجابت لمطلب اللجنة .
ـ كما أعلمت السيدة رئيسة اللجنة الحاضــرين بمطلب هيئة الجمعية بالترفيع في المنــــحة المخصصة لها من
 81 111د إلى  31 111د وإقترحت الترفيع المنحة المخصصة للجمعية إلى  82 111د وقدمت المقترح على أنظار
المجلس الذي صادق عليه .
هذا  ،وأعلمت السيدة منا الثابوتي الحاضرين أن لجنة الطفولة والشباب والرياضـــة زارت القاعة المغطاة
بزاوية سوسة للوقوف على مختلف النقائص بها والقيام بالصيانة الالزمة وأشرفت على بعض الدورات الرياضية في
مختلف اإلختصاصات تشجيعا منها للجمعيات الرياضية التي تهدف لتأطير الناشئة وحمايته من اإلنحراف  ،كما أدت
زيارة إلى نادي الطفولة بالزاوية الذي غابت فيه العديد من األنشطة الفكرية والترفيهية والرياضية وتعهدت بإحيائه
بالتعاون مع مديره وجمعية أحباء الطفل وستقوم بزيارة رياض األطفال الموجودة بالجهة لإلطالع على ظروف العمل
بها.
ختاما ستعمل هذه اللجنة على التطرق لجميع المشاكل والنقائص التي تهم مجالها وستسعى إليجاد الحلول الممكنة.
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وبعد عرض تقرير لجنة الطفولة والشباب والرياضة تدخل السيد جمال بوكمشة عضو بالمجلس البلدي مطالبا
بترصيــف واجهة الحائط أمام القاعة الرياضة  ،كما طالب بتغيـير الراية التونسيــــــــة فوق القاعة الرياضة نظرا لقــدم
العلم المر ّكـ ز حاليا  ،وفيما يخص النافــــذة التي قام بفتحها السيد علي كحلول على القاعة الرياضية فقد طالب السيد جمال
بوكمشة باإلتصــــال المعني باألمر والتنبيه عليه بضرورة غـــلقهــا  ،أما فيما يتعــــلق بفوهة قــــــناة تــــــصريف مياه
األمطـــــار بجـــانب القاعة الرياضية فقد طالــــب بغلـقهــا.
هذا وقد أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضريــــن أن جمعيـة إبــــداع ستقوم بترصيف الطريق .
وبع د التداول والنقاش تمت المصادقة باإلجـــماع من قبل أعضاء المــجلس البلدي على توصيات اللجــنة .
**********

* لجنة األشغال والتهيئة العمرانية المنعـقدة بتاريخ 7نوفمبر  8102و 01نوفمبر 8102
و 05نوفمبر : 8102

إثر ذلك أشار السيد ضياءالدين بوقـرة أن لجنة األشغال والتهيئة العمرانيــــة المنعـقدة بتاريخ  7نوفمبر 8102
و 01نوفمبر  8102نظرت في عدد  12مطلب للتزود بالماء الصالح للشراب والـــنور الكـــهربائي .
كما تم إقتراح من طرف أعضاء اللجنـــة إمكانية إقتناء آلة لقص اإلسفلـــت وآلة رعـاشة Plaque vibrante

لــدكّ اإلسفلت ومولد كهربائي وآلة لشفط المياه المستعملـــة ومياه األمطـــار.
كما إنعقدت بتـــاريخ  02نوفمبر  8102جلسة حول تقسيــــم المجال الترابي البلدي بزاوية سوسة إلى مناطق
والذي منه ستـــنطلق عملية التشخيص الفني لهذه المناطق وتحديد حاجياتها والتي تليها مصادقة المجلس البلدي على
توزيع اإلعتمادات على هذه المناطق باإلعتماد على نتائج عملية التشخيـــص  ،وأعلم الحاضرين أنه تم تقسيم المنطقة إلى
 2مناطق وإقترح رئيـــس لجنة األشغال تقسيم المنطقة إلى  2مناطق وذلك لمزيد توضيح حاجيات كل منطقة على حدة
والتعــــمق أكثر في عملية التشخيـــص التي تم المحافظة على نفس التقسيم للسنة الفارطة .
وبعد التداول من طرف أعضاء المجلس البلدي تمت المصادقة باإلجماع على توصيـــات اللجنة .
*******

4ـ متابعة الوضعية المالية للميزانية إلى موفى شهر أكتوبر : 8102
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2ـ متابعة تثقيل وإستخالص الموارد إلى غاية موفى شهر جوان :8102
المعلوم على العقارات المبنية لسنة 8102
البلدية

مبلغ جدول تحصيل المعلوم لسنة 8102

تاريخ اإلحالة إلى القابض

تاريخ التثقيل لدى القابض

عدد فصول الجدول

زاوية سوسة

081 414 ،221

 02جانفي 8102

 02جانفي 8102

2424

المعلوم على األراضي غير المبنية لسنة 8102
البلدية

مبلغ جدول تحصيل المعلوم لسنة 8102

22 021 ،288

زاوية سوسة

تاريخ اإلحالة إلى القابض

تاريخ التثقيل لدى القابض

 02جانفي 8102

 02جانفي 8102

عدد فصول الجدول

232

الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات لسنة 8102
مبلغ جدول المراقبة لسنة 8102

البلدية

21 428 ،311

زاوية سوسة

تاريخ إعداد الجدول

عدد فصول الجدول

 02جانفي 8102

عدد اإلعالمات بالقيمة الموجهة
للمؤسسات المعنية

311

311

تثقيالت األسواق المستلزمة اليومية واألسبوعية والظرفية لسنة  8102ـ الفصل  10ـ 80
بقايا تثقيالت سنة  8107وما قبلها

البلدية

0.004.113

زاوية سوسة

مبلغ تثقيالت سنة 8102

2 111 ،111

عدد األسواق المسلتزمة

10

تثقيالت بعنوان كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري لسنة  8102ـ الفصل  10ـ 28
البلدية

زاوية سوسة

بقايا تثقيالت سنة  8107وما قبلها

87 181 ،322

مبلغ تثقيالت سنة 8102

21 114 ،122

عدد المحالت المسوغة

81

عدد العقود المثقلة بعنوان 8102

81

**********
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 *1متابعة تقدم المشاريع البلدية:
بيان المشروع

سنة
اإلنجاز

الكفة
(أد)

التمويل
الذاتي

تاريخ
المصادقة
المبدئية

تاريخ
المصادقة
النهائية

مشروع
تطهير وتعبيد

8101

211

42

ـــ

ـــ

مناطق التدخل

نهج أبو القاسم
الشابي وفروعه

اإلنجاز
المادي

اإلنجاز
المالي

تم القبول الوقتي
%011

42%

بتاريخ
8102/2/82

تهيئة

سيتم نشر طلب
العروض بجريدة

وتوسعة مقر
قصر البلدية

المالحظاات

8101

411

411

ـــ

ـــ

ـــ

المصور يوم

ـــ

اإلثنين 81
نوفمبر 8102

مشروع
التنوير

الحي الجامعي
8101

001

001

ـــ

ـــ

حي غرس حبية

%011

011%

8107

121

321

ـــ

ـــ

الطرقات

ـ حي سانية

المشروع من
طرف البلدية

) نهج اليمن(

العمومي
تعبيد

تم إستالم

%011

31%

في إنتظار رفع

جبارة

اإلحترازات من

ـ أنهج في حي

طرف المقاولة

الحريق
ـ زنقة الفالح
ـ نهج حي سيدي
بوزعبية
ـ نهج قرب
مدرسة اإلمتياز

تعبيد

8102

128

848

ـــ

ـــ

الطرقات

حي وادي

ـــ

ـــ

القوس

في إنتظار تسجيل

شارع

الصفقة من طرف

الجمهورية

المقاولة

نهج الصادقية

إقتناء وسائل
نقل

8102

11

11

ـــ

ـــ

ـــ

%011

تم إستالم
السيارة
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 *7المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنــــة : 8102
تطبيقا لكل من المنشور عدد  00بتاريـــــخ  8102/08/7حول إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة
المحلية ومتطلبات البرنامج اإلستثماري  ،وعمال بالمذكرة التوجيهيـــــة عدد  81/ 2220بتاريخ  8102/01/2المتعلقة
بإعداد البرنامج السنوي لدعم القدرات في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية والذي يتولى تنفيذه كل من مركز
التكوين ودعم الالمركزية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
وتبعا لمراسلة السيد والـــــي سوسة عدد  08117بتاريخ  02نوفمبر  8102والواردة علينا تحت عدد 8217
بنفس التاريخ والمتضمنة إدراج إحتياجاتنا التكوينية لسنة  8102بواسطة التطبيقة اإلعالميـــــــة التي وضعها مركز
التكوين ودعم الالمركيـــــة على الخط.
المعروض على أنظار المجلس البلدي برنامج التكوين والمساندة الفنية للبرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة
 8102تبعا للجداول المبينة التالية :

أ ـ البرنامج الخصوصي لدعم القدرات والتكوين:
غير أنه تبعا لمراسلة السيد والي سوسة عدد  08117بتاريخ  02نوفمبر  8102والواردة علينا تحت عدد
 8217بنفس التاريخ والمتضمنة إدراج إحتياجاتنا التكوينية لسنة  8102بواسطة التطبيقة اإلعالمية والتي وضعها
مركز التكوين على الخط  ،وبالولوج إلى المنظومة المذكورة حيث تم إدراج بعض المواضيع األخرى التي تم إختيار
البعض منها .
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقـــــة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنـــــة : 8102
عدد األعوان المقترحين

الموضوع

3
3
8
3
3
3

إعداد وإنجاز فني ومالي للمخطط اإلستثماري البلدي
الصيانة الوقائية لمعدات النقل واألشغال العامة
الشراء على الخط
تحسين إستهالك إعتمادات العنوان الثاني
المخطط التقديري للمهن والكفاءات
تقييم آداء الجماعات المحلية

ب ـ المساندة الفنية :
األولوية

0

8
3
4

النشاط المعني بالمساندة الفنية

الرمز

المحور

تطبيق المقاربة التشاركية في إطار إجراءات التصرف البيئي
واإلجتماعي لمشروع معين ) (PGESأو في إطار برنامج تهذيب
األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.
من خالل
المساندة في مجال اإلتصال الرقمي مع المواطنين
مواقع الواب والشبكات اإلجتماعية
المساندة بخصوص مراجعة الهيكلة التنظيمية بالبلدية الهيكل
التنظيمي  ،دليل اإلجراءات  ،قرار توظيف األعوان ...
دعم القدرات في مجال الطلبات العمومية من خالل تخطيط لمختلف
المراحل  ،إعداد كراس الشروط اإلدارية والفنية  ،اإلعالن عن
المنافسة وقرار العروض.

0ـ4

المساندة في مجال المقاربة
التشاريكية

8ـ8

المساندة في مجال اإلتصال
والشفافية
المساندة في مجال التنظيم
واإلجراءات
التصرف

3ـ 8
2ـ 0

********
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قــرار المجلـس

:

وبعد التداول والنقاش صـــادق أعضاء المجــلس البلــدي باإلجمــــاع على البرنامج الســنوي لدعـــم القدرات
بعنوان ســــنة  8102في جانبيه المتعلق بالتــــكوين والمســاندة الفنيـــة وفقا للجداول سابـــقة الذكــر.

 *2المصادقة على إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة :8102
تطبيقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  8102/7/03المتعلق بضبط الشروط الدنيا
لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية خاصة الفصل 0
الفقرة  2والفصل  3الفقرة .4
المعروض على أنظار المجلس البلدي المــصادقة على اإلتفاقية الضابطة إلسناد المساعدات الموظفة وغير
الموظفة بين بلدية زاوية سوسة وصــندوق القروض ومساعدة الجــماعات المحـلية وذلك في إطار إعداد البرنامج الجديد
للتنمية الحضرية والحوكمـة المحلية ومتطلبات البرنامـــج اإلستثماري وذلك وفقا لما يلي  ،علما وأنه تم عرض الموضوع
على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102والذي وافق على اإلتفاقية الضابطة للمساعدات غير الموظفة
والمساعدات الموظفة في إطار متطلبات البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة . 8102

إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة 8102
ـ طبقا لألمر عدد  3212لسنة  8104المؤرخ في  31سبتمبر  8104والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات
بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخليــــة ووزير المالية المؤرخ في  03جويلية  8102المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة
لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3أوت  8102المتعلق بضبط طرق إحتساب المساعدات
اإلجمالية غير الموظفة .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  82ديسمبر  8102المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات
المحلية .
ـ وعمال بمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية .
أبرمـــــت هذه اإلتفاقيـــــة بيـــــن :
 0ـ الدولة ممثلة في شخص المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ،
من جهــــــــــــة
8ـ بـــلدية زاوية سوسة في شخـــــــص رئيس مجلسهـــــا
من جهــــــــة أخــــرى
الفصل األول  :موضوع اإلتفاقية :
تضبـط هذه اإلتفاقــية التعهدات المتبادلة بين الطرفين في تطبيق إجراءات الحصول على المساعدات غير الموظفة
والمساعدات الموظفة طبقا لألمر عدد  3212لسنة  8104المؤرخ في  31سبتمبر  8104والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض
والمساعدات من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
الفصل  : 8تعهدات الدولــــــــــة :
0ـ المساعدة غير الموظفــة :
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ـ

توفر الدولة إعتمادات في شكل مساعدة سنوية غير موظفة تخصص لتمويل مشاريع إستثمارية يتم توزيعها بإعتماد :

*تطبيق معايير توزيع المساعدة غير الموظفة حسب القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3أوت .8102
* التثبت من مدى إستجابة البلدية للشروط الدنيا المستوجبة للحصول على المساعدة غير الموظفة طبقا للقرار المشترك بين وزير
الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  03جويلية .8102
* يتم إعالم البلدية بقيمة المساعدات المعنية بالتحويل في أجل أقصـــاه موفى شهر جانفي  8102أو  02فيفري  8102في صورة
تقدمت بطعون في أجل أقصاه  01فيفري .8102
*يتولى الصندوق تحويل المبلغ السنوي للمساعدة غير الموظفة دفعة واحدة بعد إستكمال إجراءات التحويل في أجل أقصاه شهرا
من تاريخ تنزيلها من قبل الدولة إلى حسابات الصندوق.
8ـ دعــــم القدرات :
تتعهد الدولة خالل سنة  8102بتأمين أنشطة تكوينية ومساندة مجانية لفائدة البلدية حسب الطلب واألولوية في حدود اإلعتمادات
السنوية المخصصة للغرض بهدف مساندتها على تحسين أدائها في مجال التصرف وبرمجة مشاريعها.
الفصل  : 3تعهدات البلديـــــــــة :
ـ تتعهد البلدية بإتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق الشروط الدنيا المستوجبة للحصول على المساعدة غير الموظفة والمساعدات
الموظفة وذلك بموافاة الصندوق قبل يوم  02جانفي  8102بالوثائق التالية :
1ـ نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية لسنة  8107مصحوبة بمضـــــمون مداولة مجلــــس
الجماعة المحلية حول المصادقة على هذه الحسابات .
2ـ مضمون من مداولة المجلس البــلدي بخــــصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة 8102
3ـ مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج اإلستثماري السنــــوي
لسنة  8102مصحوبا بنسخة من هذا البرنامج وبإثباتات إعتماد المنهج التشاركي عند إعداده.
4ـ نسخة اصلية من إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة  8102التي
تضبط مسؤولية البلدية مع الدولة بعنوان اإلنتفاع بالمساعدة مصحوبة بمضمون من مداولة
المجلس البلدي حول المصادقة على هذه اإلتفاقية .
5ـ مستخرج من موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية بإشــــهار
مخططها التقديري إلبرام الصفقات لسنة .8102
كما تتعهد البلدية بالعمل بما جاء بالدليل الع ملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وخاصة بتوجيه الوثائق
المتعلق بتقييم األداء إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قبل موفى مارس  8102ومد الصندوق بـ :
*0تقرير حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  8102قبل موفى فيفري 8102
*8الوثائق الخاصة بإعداد برنامج دعم القدرات مصادق عليها من طرف المجلس البلدي .
ـ برنامج دعم القدرات لسنة  8102قبل يوم  02جانفي 8102
ـ تقرير حول تقدم تنفيذ برنامج دعم تقدم تنفيذ برنامج دعم القدرات لسنة  8102قبل يوم  02فيفري 8102
*3تقرير حول تطبيق اإلجراءات ال بيئية واإلجتماعية للمشاريع الممولة بالمساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة في
موفى كل ثالثية على مدى السنة .
*4تقرير حول تقدم تنفيذ مشاريع برنامج تهذيب األحياء الشعبية ( بالنسبة للبلديات المعنية بهذا البرنامج فقط ) قبل غرة فيفري
.8102
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الفصل  : 2قيمة المساعدات :
ـ حددت مبدئيا قيمة المساعدة غير الموظفة لبلدية زاوية سوسة لسنة  8102بمبلغ  331 ،111دينارا.
الفصل  : 5مصاريف التسجيل :
ـ تتحمل بلدية زاوية سوسة مصاريف تسجيل هذه اإلتفاقية
الفصل  : 1عدد النظائـــــــر :
ـ أمضيت هذه اإلتفاقية في أربع نظائر أصلية يرجع منها نظير إلى الصندوق.
قــــرار المجــلس :

وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجمـــــاع على اإلتفاقية الضابطة للمساعدات
غير الموظفة والمساعدات الموظفة في إطار متطلبات البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  8102مع ضرورة
تحيينها طبقا لمقتضيات قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية بتاريخ .8107/00/04

 *2تنقيح قانون إطار مجموع أعوان بلدية زاوية سوسة :
في إطار ضبط قانون إطار مجموع أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة وفي نطاق إجراء ترقيات لفائدة العاملين بالبلدية
وتسوية وضعياتهم اإلدارية  ،ولتسديد الشغورات الحاصلة في قانون اإلطار اإلداري والتقني .
وتبعا لقرار السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  81أكتوبر  8107المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة
الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقني اإلعالمية باإلدارات العمومية  ،وعلى محضر جلسة لجنة المناظرة
الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل الملتئمة بمركز والية سوسة بتاريخ  2ماي  ، 8102تمت ترقية السيد فهمي عزوز
واضع برامج صنف أ 3إلى رتبة محلل مخبر إعالمية صنف أ. 8
كما تمت ترقية السيد رضا هاشم من رتبة مساعد تقني إلى رت بة تقنــــي تبعا لمحضر لجنة المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة تقني صنف أ 3وذلك بتاريخ  2ماي .8102
تمت ترقية السيد مراد ميالد من رتبة مستكتب إدارة إلى رتبة كاتب تصرف تبعا لمحضر لجنة المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة كاتب تصرف والملتئمــــة بمركز والية سوسة بتاريخ  04ماي . 8102
المعروض على أعضاء المجلس البلدي الموافقة على تنقيح مجموع أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة حسب الجداول
الــــتالية  ،علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102الذي وافق على تنقيح قانون اإلطار .
بيان اإلطار

الخطط
الشاغرة

الرتبة

الخطط بقانون
اإلطار

الخطط
المشغولة

متصرف عـــــــــــــــام

أ0

1

1

1

متصرف رئيــــــــــــس

أ0

0

0

1

متصرف مستشـــــــــار

أ0

3

8

0

متصـــــــــــــــــــرف

أ8

4

0

3

ملحــــــــــــــق إدارة

أ3

0

1

0

ملحــــــــــــــق مديرية

أ3

1

1

1

كاتب مديــــــــــــــرية

ب

1

1

1

ب

8

0

0

كاتب راقــــــــــــــن

ب

1

1

1

مستكتــــــــــــب إدارة

ج

2

0

4

راقـــــــــــــــــــــــن

ج

1

1

1

راقن مســـــــــــاعد

د

1

1

1

0ـ اإلطار اإلداري المشترك :

كاتب تصـــــــــــــرف
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د

عون إستقــــــــــــبال

الجملة الفرعية )1(:

8

0

0

02

7

00

3ـ السلك المشترك لتقني اإلدارات العمومية :
تقني أول

أ8

1

1

1

تقنـــــــــــي

أ3

0

1

0

مساعـــــــد تقني

ب

0

1

0

عون تقنـــــــــي

ج

0

0

1

3

0

8

الجملة الفرعية )3(:
5ـ سلك محللي وتقني اإلعالميـــــــة :
محلل عام
محلل رئيس
محلل مركزي

أ0
أ0
أ0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

محلل مخبر لإلعالمية

أ8

0

0

1

واضع برامج
مسير لآلالت أو تقني مخبر لإلعالمية
ميكانوغرافي

أ3
ب

0
1
1

1
1
1

0
1
1

8

0

0

الجملة الفرعية )5( :

قــرار المجلـس

:

وبعد النـــقاش وافـق أعضاء المجلس البــلدي باإلجمـــــــاع على تنقيح مجموع
أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة حسب الجدول المبين أعاله والقرار المصاحب في الغرض .
********

 *01الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول :
نظرا للنقص الحاصل في الفصل الخاص بالمنح المخولة لرؤساء البلديات المتفرغين فقد إقتضت الضرورة
تحويل إعتمادات تبعا للجدول التالي :

التنقيص في اإلعتمادات
عدد الفصل

عدد الفقرة

10 010

04

الترفيع في اإلعتمادات

بيان الفصول

المساهمات

المبلغ

7 111 ،111

عدد الفصل

عدد الفقرة

10 011

11110

المحمولة على

بيان الفصول

المنحة المخولة

المبلغ

7 111 ،111

لرؤساء البلديات

المشغل

الجملة ............................

قــرار المجلـس

7 111 ،111

الجملة ............................

7 111 ،111

:

وبعد التـداول والنـقاش وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجمــــــــــــاع على تحــويل اإلعتمادات داخل
العنــوان األول وفقا للـجدول المبين أعاله.
****************

 *00المصادقة على مخطط تطهير الديون البلدية لسنة : 8102
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية تم إقرار نظام جديد إلسناد المنح لفائدة البلديات ويحدد هذا
النظام طريقة إحتساب مقدار المنحة على أسس وصيغ مشروطة بتقييم األداء وكذلك بإحترام الشروط الدنيا المستوجبة ،
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وللحصول على المنحة الجملية تخضع البلديات إلى تقييم من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حسب مؤشرات
بإستعمال نظام إسناد أعداد يغطي  3ميادين الحوكمة والتصرف والديمومة .
وعمال بمقتضيات اإلجراءات والتراتيب الخاصة بتقييم أداء العمل البلدي ونظرا لما لبعض اإلجراءات التي تتخذها
البلدية من إنعكاس على مستوى عملية التقييم وخاصة النقاط التي وجب على البلدية إدراكها للحصول على المساعدة غير
الموظفة سنة  8102وإعتبارا وأن سنة  8107هي السنة التي ستعتمد في عملية التقييم وبما أن موضوع الديون البلدية
يمثل أحد أهم النقاط المدرجة في هذه العمليــة .
المعروض على السادة أعضاء الــمجلس البلدي المخطط السنوي لتطهير الديــون والذي يتضمن أهم ما تم تحقيقه
خالل الفترة المنقــضية على مستوى خالص الديون المتخلــدة بذمة البلدية سواءا تجاه المؤسسات العمومية أو الخاصة
وفق الجداول اآلتية علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102والذي وافق على
المخطط السنوي لتطهير الديون لسنة . 8102

0ـ تطهير الديون المجدولة بعنوان سنة  ( 8102ديون المؤسسات العمومية ) :
المؤسسات الدائنة

ع/ر

0

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

8

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

3

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

4

إتصاالت تونس

2

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

1

المركز الوطني لإلعالمية

7

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

مبلغ الدين عن

السنة المبرمجة

تصرف سنة 8102

للخالص

الشــــــــــــــــــــــــــئ

8ـ تطهير الديون غير المجدولة والمبرمجة للخالص
ع/ر

المؤسسات الدائنة

المالحظات

مبلغ الدين

بعنوان سنة  8102وما بعدها:
ما تم خالصه سنة
8107

المبلغ المتبقي
للخالص

0

الوكالة الوطنية للتصرف في النفيات

07 112 ،714

07 112 ،714

الشئ

8

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

0 221 ،111

0 111،221

الشئ

3

جملة ديون المؤسسات العمومية

00 481 ،171

00 481 ،171

الشئ

4

إتصاالت تونس

784 ،202

784 ،202

الشئ

2

جملة ديون الخواص

0 271 ،113

الشئ

1

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

4 232 ،428

4 232 ،428

0 271 ،113
لعدم تسوية وضعيته
الجبائية
الشئ

7

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

411 ،111

411 ،111

الشئ

31 013 ،170

31 013 ،170

الجملة العامة للديون
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3ـ الديون المتوقعة عن تصرف سنة :8102
ع/ر

المؤسسات الدائنة

المبلغ المتوقع عن
تصرف سنة 8102

السنة المبرمجة
للخالص

0

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

31 111 ،111

8102

8

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

8 111 ،111

8102

3

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

3 111 ،111

8102

4

مؤسسات عمومية أخرى

8 111 ،111

8102

2

ديون الخواص

0 271 ،111

8102

الجملة العامة للديون

قــرار المجلـس

المالحظات

تم رصد اإلعتمادات
الالزمة

تأخير الخالص لعدم
تسوية وضعيته الجبائية

32 271 ،111

:

وبعد التداول والنــــــقاش صادق المجلس البـلدي باإلجمـــــــــاع على المخطط الـسنوي لتطهيـر
الديــــــــون لسنة .8102
********

 *08النظر في تقسيم السيد ناجي حمداني :
تقسيم السيد ناجي حمداني عدد  00080المتحـصل على الموافقة المبدئية من طرف اللجنة الفنية الجهوية
للتقسيمات بتاريخ  02ديسمبر  8107شريطة األخذ بـعين اإلعـتبار كيفية صرف مـياه األمطار عند إنجاز أشغال التهيئة ،
سم قد تعهد وإلتزم
ونظرا إلستحالة تنفيذ الدراسة في الوقت الحاضر إال بعد قيام األجوار بتقسيم أراضيهم فإن المق ّ
بالمساهمة في القيام بإنجاز الدراسة الشام لة في المستقبل وعلى هذا األساس طلبت منه اللجـنة الفنية للتقـسيمات بإدارة
التجهيز بسوسة موافقة البلدية حتى يتسنى لنا التأشير على األمثلة  ،علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب
البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102والذي قرر عرض الموضوع على أنظار المجلس البلـدي في دورته العادية الرابعة لسنة
.8102

قــرار المجلـس

:

وبعد التداول والنقاش تم النظر في مطلب السيد ناجي حمــــداني فيما يتعلق بموضوع التجزئة لقطعة األرض
الكائنة بشارع  04جانفي ملف تجزئة عدد  00080وبعد اإلطالع على رأي اللجـــــنة الجــــهوية للتقســـــيمات بتاريخ
 02ديسمبر  8107بالملف الذي ينص على األخذ بعين اإلعتبار تصريف مياه األمطـــار  ،قرر أعضاء المجلس البلدي
باإلجمـــــــــاع إعادة النظر في المقترح وذلك ببرمجة طريق عرضه  2م مع األجوار لفض إشكال مــــــياه األمـــــطار.

 *03النظر في تقسيم السيد عبدهللا بوعسكر ومنية بوعسكر : 00121
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يرغب المواطن عبــدهللا بوعسـكر في تجزئـة الرسم العقاري عدد  81771الكان على الطــــريق رقم  0والتي
تمسح قرابة  711م ²وتحصل على رأي اللجنة الجـهوية للتقسيمات بتاريخ  01نوفمبر  8107علما وأن قطعة األرض
توجد حسب مثال التهيئة العمرانية في منـطقة خضراء مهيأة

) ( UVa

تمسـح حوالي  2111م²

)(ILOT

وهذه

المــشاريع من أنـظار مصالح البـلدية شريــطة تهيئة كامل المساحة  2111م ²حسب مثال التهيئة .
مدون بمحضر مجلس بلدي حول رأيها بالمشروع
ولهذه األسباب طلـبت اللجنة الفنية للتقسيمات رأي البلـدية
ّ
المقدم بالمنطقة الخضراء وحول الوضعية العقارية للمنطقة مع توضــــيح كيفية إستـغاللها  ،علما وأنه تم عرض
الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102والذي لم يوافــــــــــق على مطلب المعني باألمــــــر
وتمسكوا بصبغة المنطقة على أنها منطقة خضراء وسيتم تهيئتها الحقا مع عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي
في دورته العادية الرابعة لسنة .8102
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قــرار المجلـس

:

وبعد الـــــتداول والنقـــاش قرر أعضاء المجلـــــس البلدي باإلجمـــــاع التمسك بصــــبغة المنـــطقة على أنها
منطـــــقة خضراء حسب مثال التهيئة العمرانية .

 *04المصادقة على إستبدال عقد تسويغ من شخص طبيعي إلى شخص معنوي ( شركة ):
تبعا لمطلب السيد فتحي عـبيد المتسوغ لمحـل بلـدي والمـؤرخ في  2أكـتوبر  8102تحت عدد ، 8412المعروض
على أنظار المجلس البلدي الموافقة على تغيير عقد تسويغ محل تجاري مبرم بين البلدية والسيد فتحي بن رمضان عبيد
من شخص طبيعي إلى شخص معنوي

"

شركة عبيد العقارية للخدمات

"

علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار

المكتب البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102والذي رفض مطلب السيد فتحي عبيـد ومطابته بفسخ عقد الكراء المبرم مع البلدية
والقيام بإجراءات بعث شركة من طرف المعني باألمر ثم المشاركة في بتة والفوز بها لتسويغ المحل المذكور أعاله.

24

محضر جلسة المجلس البلدي المنعقد خالل جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة  8102بتاريخ  82نوفمبر 8102

قــرار المجلـس

:

وبعد التداول والنقاش رفـــــــض أعضاء المجلــس البلدي باإلجمــــاع مطلب المعني باألمر مطالبيــــــن إياه
بفسخ عقد الكراء المبرم مع البلدية والقيام بإجراءات بعث شركة ثم القيام ببتـــــــة .
********

 *02المصادقة على عملية التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان
قصد تكملة مقسمه بمبلغ جملي قدره  33.211د: .
المعروض على أعضاء المجلس البلدي ما يلي  :تطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحـــــلية و تبعا لمطلب السيد
زهير الغضبان الوارد علينا بتاريخ  8102/3/03تحت عدد  122حول إقتناء جزء من عقار بلدي لتكملة مطلب تجزئة
عقاره وتبعا لرأي اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بتاريخ  02أوت  8101حول ضرورة رفع اإلكتناف على عقاره
موضوع التجزئة.
مع العلم وأنه وقعت الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض تابعة للملك البلدي الخاص عدد  A252من
الرسم العقاري عدد  84281سوسة وذلك في حدود مساحة  037م م لتكملة مقسمه البالغ مساحته  313م م من الرسم
العقاري 011800سوسة وذلك وفقا لتقرير إختبار مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية وقع القيام به بعد الموافقة
المبدئية من طرف مجلس النيابة الخصوصية .تبعا لمداوالت النيابة الخصوصية في دورتها العادية الرابعة بتاريخ 02
نوفمبر  8101والمصادق عليها بتاريخ  17ديسمبر  8101حول الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك
البلدي الخاص للسيد زهير الغضبان عدد  A252من الرسم العقاري عدد  84281سوسة وذلك في حدود مساحة  037م م
لتكملة مقسمه البالغ مساحته  313م م من الرسم العقاري 011800سوسة وذلك وفقا لتقرير إختبار مصالح أمالك الدولة
والشؤون العقارية .
وعلى ضوء تقرير إختبار أمالك الدولة الواردة علينا بتاريخ  02أفريـــل  8102المتعلقة بتحديود القيموة الشورائية لقطعوة
االرض المزمع التفويت فيها للسيد زهير الغضبان.
يكون مبلغ التفويت على التوالي:
037م 847 ،2 × 8د/م 33 211 ،111 = 8د
مع العلم وأن هذا المبلغ هو الحد األدنى ال يمكن للمجلس التخفيض فيه في المقابل يمكن الترفيوع فيوه كموا ال يمكون أن تتجواوز

عملية التفويت السنة منذ إنجاز تقرير اإلختبار(.)2102/4/2
وتجدر اإلشارة وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار لجنة النزاعات والشؤون العقارية والتي وافقت على عملية
وإبرام عقد التفويت شريطة التنصيص على بند صلب العقد ينص على رفع شرط سقوط الحق قصد إتمام عملية

التفويت.كما تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في جلسة 02
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سبتمبر  8102والتي وافقت على عملية التفويت بالمبلغ المشار إليه أعاله مع إلتزام المعني باألمر برفع شرط
سقوط الحق قصد إتمام عملية التفويت.
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنـــــظار المجلس البلدي بتاريخ  2أكتوبر  8102إال أنه لم يتــــــم النظر
فيه لعدم إكتمال النصاب وتم تأجيله للجلسة اإلستثـــــــنائية بتاريخ  2أكتوبر  8102والذي أقر تأجيل النظر في
الموضــــــــوع باألغلبية المطلقة عدد  07صوت ،إلى حين مزيد اإلطالع تطبيقا لمقتضيات الفصل  880من القانون
األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول  22 ، 27و 22من النـظام الداخلي للمجلس البلدي  ،علما وأنه تم عرض
الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  2نوفمبر  8102والذي وافق على عملية التفويت في جزء من قطعة أرض
على الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان قصد تكملة مقسمه بمبلغ جملي قدره  33 211د مع عرض
الموضوع على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة .8102
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