الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضـر الجلسـة اإلستث ــنائيــة للمجلس البلـ ــدي
عدد 2

المنع ـقـ ــد بتـاريخ  51أفريـ ـ ــل 2152
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابـــــــع المتعلــــــق بالسلطة المحلية وعلى الــــــقانون األساسي عدد
 7لسنة  2157المؤرخ في  51فيفـــــــري  2157المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون
األساسي عدد  51لسنة  2151المؤرخ في  21ماي . 2151
وعمال بمقتـــــضيات الفصــــــل  211من مـــــجلة الجماعات المحلــــــية الصادرة بمقتـــــضى القانون
األساسي عدد  22لسنة  2152المؤرخ في  2ماي . 2152
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  515لســــــنة  2152المؤرخ في  57ماي 2152
المتلعق بالتصريح بالنتائج النــــــهائية لإلنتــخابات ببلــــــدية زاوية سوسة والمجـــــــراة يوم  1مـــــــــاي . 2152
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البـــــلدي عدد  5117بتاريخ  52أفريل 2152
والمتـضـمن النـص التالي :
« وبــعـد ،يتـشـــــرف رئيــــس المجــلس البلدي بزاوية سوسة بإستدعـائكــــم لحضـور الجلسة
اإلستــــثــــنائيـة عـــــــــدد  2المقرر عقـــــــــدها :
*يــــــــــــــوم  :اإلثنيـــــــن  51أفريـــــــل 2152
*على الساعة  :الـــعاشـــــــــــرة صبــــــــــاحا
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
وذلك للنظر في المواضيــــــــع التاليـــــــــــة :
*Iإلغــــاء تحويل إعتمادات داخل العنـوان األول بتاريخ  9102/4/4وتعــويضه بتحـويل ثاني
 *IIإحـــــــــداث لجنــــــــة خاصــــــــــــة

عـــــقــد المجلـس البلــــــدي ببـلدية زاويــــة سوسـة جلســـــــته اإلستثنائيـــــــــة عــــــــدد  2يـوم اإلثنيـــــــــن
 51أفريــل  2152علــى الســاعة العاشـــــــــــــرة صــباحا بقصـــــــر البلديــة البـلديـــة  ،وقــد أــرأج الجلــــــــسة السيـــــــد
يوســـف التــــومي رئيس المجلس البلدي كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيدة ربـاب بوزعبية  :مساعد ثانـــــي لرئيس المجلس البلدي
ـ السيد ضياءالدين بوقرة  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيد جمال بوكمش ــة  :عضو بالمجلس البلدي
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ـ السيدة سماح البغـدادي  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيد حميــدة عرعاري  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيد غادة خليفـ ــة  :عضو بالمجلس البلدي
وأغيب بــدون عـذر كل من السادة والسيـــــــــــدات:
ـ مريم بوعـلـ ـ ـي

 :مساعد أول لرئيس المجلس البلدي

ـ من ــا الثابوت ــي

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ أنـس بوكمشـ ــة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ فـاطمة بوزعبي ـ ــة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ المنصف فضلـ ــون

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ حنـ ـ ــان النابلي

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ رضا دربـ ـ ــال

:عضو بالمجلس البلدي

ـ آسيـ ــا بوعسكـر

:عضو بالمجلس البلدي

ـ محمد علي بوزعبيــة

:عضو بالمجلس البلدي

ـ فتيحــة إبن صـالح

:عضو بالمجلس البلدي

ـ رفيق بن هني ـ ــة

:عضو بالمجلس البلدي

كما حضر الجلسة السيـــد أحـمـــــد الحاج مــبـارك الكاأب الـــعام للــــبــلدية والسيد قابض المالية محتسب بلدية
زاوية سوسة.
علما وأنه أم عقد جلــــــسة إستثنائيــــــة أولــــى بتاريخ  55أفريل  2152للنظر في الموضوعيـــــن
المذكورين بجدول األعمـــــال إال أنه لم يتم النــــــظر فيـــــــهما نظـــــــرا لعدم أوفر النصاب المنصوص عليه
بالفصـــــل  221من القانون المنـــــــظم لمجلــــــة الجماعـــــات المحلية والفصول  11و 11من النظام الداخلي
للمجلــس البلــدي بزاوية سوسة.
وقد خصصــــــت الجلسة لمناقــــــشة جدول األعمال الــــــــــــــتالي:

*Iإلغـاء تحويل إعتمـــادات داخل العنوان األول بتاريخ  9102/4/4وتعويضه بتحويل ثانــي:
أبعا لألمـــــر الحكومي عدد  221المؤرخ في  25مــــارج  2152المتعلق بإحداث منحة أكملية ظرفيـــــة لفائدة
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريـــــــة والصناعية وضبط مقاديرهــــــا.
وأبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ  1أفريــــــل  2152حول أحويـــــل إعتمادات بالعــــــنوان األول فصــــل
 11 111نفـــــقات التصرف الـــــطارئة إلى الفصل  12 212التدخــــل العمومي فقرة  15منح إستـــــــثنائية .
ونظرا لورود مراسلة إلكتــــــرونية بتاريخ  2أفريل  2152عبر منظـــــومة أدب بلديـــــات أفيد أن المنحة
المذكورة أعاله يجب أنزيلها بفصل جديد بالميزانية أسمـــــــى منحة أكميلــــــية ظرفيـــــة لفائدة أعوان الدولة
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالفصل  12 211فقــــــرة  51عوضا عن سابقــــــتها  12 212فقرة .15
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المعـــــــروض على أنظار المجـــــلس البلــــــدي إلغاء التحــــــويل السابـــــق من الفصل  11 111إلى الفصل
 12 212فقرة  15وأعويضه بتحويل جديـــــــــد من  11 111إلى  12 211فقرة  51أبعا للجدول التالي:
التنقيص في اإلعتمادات
عدد
الفصل

عدد
الفقرة

عدد
الفقرة
الفرعية

11 111

ــــ

ــــ

بيان
الفصول

نفقات
التصرف
الطارئة

الجملة ............................

الترفيع في اإلعتمادات
عدد
الفصل

المبلغ

52 511 ،111

52 511 ،111

12 211

عدد
الفقرة

51

عدد الفقرة
الفرعية

ــــ

الجملة ............................

بيان الفصول

منحة أكميلية
ظرفيـــة لفائدة
أعوان الدولة
والمؤسسات
العمومية
والجماعات
المحلية

المبلغ

52 511 ،111

52 511 ،111

*قـــــرار المجلــس :
وبعد التـداول والنقاش صــــــــادق أعضاء المجلس البلدي الحاضــــــرين باإلجمـــــاع على إلغــــــاء
مداولة المجلس البلدي بتاريخ  1أفريل  2152الخاصة بتحويل إعتمادات بالعــــــنوان األول فصــــل 11 111
نفـــــقات التصرف الـــــطارئة إلى الفصل  12 212التدخــــل العمومي فقرة  15منح إستـــــــثنائية  ،وأعويضهــــا
بتحويل إعتمادات من نفس الفصل  11 111نفقات التصرف الطارئة إلى فصل جديد  12 211فقرة فرعية  51أسمــــى

منحة أكميلية ظرفية لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية حسب بيانات الــــــجـدول
المذكـــــــور أعــاله ماعدى العضو بالمجلس البلدي حميــدة عـــــرعاري الذي إلتحق بالجلسة بعد المصادقة
على المداولـــــــة.
 *IIإحـــــــــداث لجنــــــــة خاصــــــــــــة:

عمال بالقانـــــون األساسي عدد  22لسنة  2152مؤرخ في  2ماي  2152المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
وإعتمادا على الفصل  72منه الذي ينص على أنه للجماعة المحلية بــــــناءا على طلب من مكونات المجتمع المدني
في إحداث لجنة خاصة أشمل إلى جانـــــب أعضاء من المجلس ومن إدارأها ممثلــــــين عن مكونات المــــــجتمع

المدني لمتابعـة ســـير المرافـــق العامــة

دون التدخل في أسيـــــــيرها .

وأبعا لمـــــــطالب مجموعــــة من جمعيات المجتمع المدنــــــي الواردة علينا بتاريخ  27جويليــــــــة 2152
حول طلب إحداث لجنة خاصة يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدنـــــي لمتابعة سير المرافق العمومية وأتمثل
الجمعيات في :
ـ اإلأحــــــــــاد المحلي للتـــضامــــــــــن
ـ المرصد الدولي لحقوق اإلنســــــــــــان
ـ القطب المدني للتنمية وحقــوق اإلنسان
ـ جمعية الحـــــــــــــق في التنميــــــــــــة
ـ المنظمة الوطنيـــــــــــة لمكافحة الفساد
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