الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسـ ــة الدورة التمه ــيدية ال ــثانيـ ـ ــة
لسنـ ــة 9102

المنعقـ ــدة بتاري ــخ  91أفري ـ ــل 9102
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية  ،وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 9107المؤرخ في  01فيفري  9107المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد 01
لسنة  9101المؤرخ في  91مـــــــاي . 9101
وعمــــــال بمقتضيات الفصل  912من مجلة الجـــــماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 92
لسنة  9102المؤرخ في  2ماي . 9102
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  9102المؤرخ في  07ماي  9102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجـــــراة يوم  1ماي  ، 9102وبناءا على اإلستـدعاء
الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  90بتاريخ  1جانفي  9102والمتـضـــــمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلــدي بـــزاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـور الجلسة التمهيدية للدورة
العادية الثانيــــــــــــة لسنة  ، 9102التي تقرر عقدهـــــــــــا :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــت  91أفريــــــــــــل 9102
*على الساعة  :الـــرابعـــــــــة بعد الــــــــــــــــزوال
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميــــــــــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــد والســــالم ».
عقــــد المجلـــس البلــدي بب ــلدية زاويــة سوســـة جلســته التمهيديــة للــدورة العاديــة الثانيــــــــــــة لســنة  9102يــوم
السبـــــــت  91أفريـــــــــل  9102علــى الســاعة الرابعـــــــــــة بعــد الــزوال بقصــر البلديـــة  ،وقــد تــرأج الجلســـــــة الســــــــيد
يوســــا التـــــومي رئــيس المجلــس البلــدي وبحضــــور بعــض أعضـــــاء المجلــس البلـــــدي ،وثلــة مــن المــواطنين ومكونــات
المجتمــــع المدنــــي.
وعن اإلدارة البلدية حضر السيد أحــــــمد الحـــــاج مبارك الكاتب العام للــــــبلدية ومـــــقرر الجلــــــسة .

إفتتح السيد يوسا التومي رئيس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا بالسادة الحضور مبرزا
أهمية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطن واإلنصاب لمشاغله  ،ثم إنطلق مباشرة في التذكير بالمشاريع
البلدية المتواصلة والمشاريع المدرجة بالمخطط اإلستثماري التشاركي لسنة  9102والتي هي بصدد اإلنجاز .
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ثـــــم أحال الكلمة إلى السادة الحضور والذين تمحورت تدخالتهم كما يلي:

ـ

اإلستفسار عن مشروع وكالة التهذيب والتجديد العمراني لمنـــــطقة المندرة بزاوية سوسة حيث تساءل بـــــعض

المتساكنين عن توقيت إنطــــــــالق المشروع.

ـ

تساؤل بعض المواطنيــن عن السرقات المتواصلة ألغطية بالوعات شبكة الديوان الوطني للتطهير واإلجراءات

المتخـــذة للـــحد من ذلك.

ـ

مطالبة وزارة التجهيز واإلسكان بإعادة تشغيل شبكة التنوير العـــمومي بالطريق المرقــــمة عدد  0على مســـــتوى

زاوية سوسة.
ـ مطالبة البلدية بإقتنـــــاء سيارة دفــــــــــن الموتـي أو التعاقد مع المؤسسات الخاصة في هذا المجـــــــــال.
ـ المطالبة بتوفير منح قارة تعنى بصيانة الجوامع والمساجد. -

ـ

مطالبة البلدية بالحرص أكثر على متابعة مقاول األشغال وحثـــــه على تنظيا حواشي الطرقات بعد إنتهائه من تعبيد

طريق الجمهورية بالطبقة اإلسفلتية.
ـ مطالبة بعض المواطنين البلدية بالتنسيق مع الشرطة البلديـــة لتنظيم اإلنتصـــاب بــالطريق المرقمــة عدد  09خاصة
بالطريق الوطنيــــــة عدد  0ومراقبة تراخيص إنتصاب األكشـاك الفوضويـــــة .
ـ مطالبة البلدية بالتفكير في إنجاز ملعب بلدي يليـــــق بشباب زاوية سوسة .
ـ مطالبة بعض المواطنين بالمداوا ة العشوية والكيميائية للحشرات وإمكانية معاضدة مجهود البلدية من طرف المواطنين
والمجتمع المدني في هذا المجال.
ـ تساؤل بعض المواطنين عن مراجعة مثال التهيئة العمرانية والحدود البلدية للـــحد من ظاهرة البنــــــــاء الفـــوضوي.

ـ

إشارة بعض المتدخلين إلى تقاطع بعض األنهج والطرقات التي تربط بالطريق الوطنية عدد  0خاصة بسانية جبارة

وبجانب منزل الحبيب كحلول وما يمثله إحتالل وإستغالل مفرط للرصيا من طرف بعض التجار والصناعيين وما يشكله
من حطر على المارة ومستعملي الطريق.
ـ مطالبة البلدية بالتفكير في إحداث مخفضات سرعة ومجاري مياه بشارع البيئة.
ـ مطالبة بعض المواطنين البلدية القيام بدورها في مجال النظافة والعناية بالبيئة وذلك برفع فواضل البناء خاصة بمداخل
المدن وبحواشـــــــي الطرقات المرقمة.
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ـ

إشارة بعض المتدخلين إلى مسألة الصيانة بالقاعة الرياضية لأللعاب الفردية خاصة المتعلقة منها بصيانة المركب

الصحي ومرشات مياه الغسل والطاقة الشمسية وتهيئة الملعب الرياضي بنادي األطفال.

ـ

تساؤل بعض متساكني حي الحمادة الشرقية حول مآل مشروع توسعة شبكة التطهير والمطالبة بالتسريع في إسناد

تراخيص الربط بالماء الصالح للشراب والتنوير المنزلي .
ولدى إجابته أفاد السيد يوســـــــا التومـــــي رئيس المجلس البلدي أن مدينة زاويـــة سوســة أصبحت تعد
أكثر من  92 111ساكن وهو ما يعني ثقل المسؤولية الملقاة على المجلس البلدي لتقديم اإلضافــــــة وحل العديد من
اإلشكاليات العالقة وافاد في هذا الصدد أن رؤية المجـــلس البــــــلدي المنتخب تتمحور في العديـــــد من النــقاط من
أهمها في المجال الرياضي وذلك بالعمل على إحداث ملعب رياضي لكرة القدم يليق بشباب مدينة زاوية سوسة  ،كما
أشــــار في نفس السياق إلى إلغا ء اإلتفاقية الممضاة مع جمعية جسورنا وتغيير المشروع من فضاء للمواطنة إلى ملعب
حي  ،مفيدا أنه تمت مراسلة وزارة الشباب والرياضة لبرمجته وتهيئته في أقرب وقت ممكن .
أما في المجال اإلقتصادي فقد أفاد رئيس المجلس البلدي أنه سيعمل على التعريا بالميزات اإليجابية للمنطقة
البلدية وإستقطاب المستثمرين لتنمية الدورة اإلقتصادية بالمدينة ومن ذلك تم التنسيق مع إحدى المؤسسات البنكية
الخاصة إلحداث فرع بنكي بطريق مساكن كما تم الشروع في إحداث موزع مالي خارجي بمركز البريد بزاوية سوسة .
أما في المجال الثقافي فإن إحداث دار ثقافــــــــة بمدينة زاوية سوسة لحماية الناشئة من اإلنحــــراف وتنشيط
العمل الثقافي بالمدينة هو من أوكد األهداث التي يعمل المجلس البلدي على تحقيقها في الفترة القادمة حيث تم رصد
اإلعتمادات الالزمة إلنجاز هذا المشروع الذي سيرى النور في غضون السنتين المقبلتين .
أما فيما يخص مشاريع القرب والبنية التحتية فقد أكد رئيس البلدية أن أولويات وإهختمامات المجلس البلدي هي
العمل على تغطية كامل المنطقة البلدية بشبكة التطهير وتعبيد الطرقات وتهيئة المناطق الخضراء والمنتزهات العائلية
وتوفير كل سبل العيش الكريم وتوسعـــــــة قصر البلديــــة الذي يعتبر مرآة عاكسة لمستوى التطـــور الذي تشهده
مدينـــــة زاوية سوسة والعمل على إنجـاز مستودع بلدي بعد إستيفــاء عملية تفويت قطعة األرض من مصالح وزارة
أمالك الدولــــة والشؤون العقارية.
كما أفاد رئيس المجلس البلدي أنه ستتم مراجعة مثال ال تهيئة العمرانية للحد من البناء الفوضوي والعمل على
التخطيط العمراني للمدينة في السنوات القادمة وهو أولوية مطلقة للمجلس البلدي وستنطلق البلدية في إعالن طلب
العروض في األيام القليلة القادمة بعد إستكمال كراج الشروط الخاصة بذلك.
كما ذكر رئيس المجلس البلدي بإتف اقية الشراكة الممضاة مع الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بوضع
برنامج عمل مشترك لتفعيل برامج تعاون وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة كما أفاد أن إحداث لجنة
خاصة طبقا للفصل  72من القانون األساسي عدد  92لسنة  9102المؤرخ في  12ماي  9102المتعلق بمجلة الجماعات
المحلية تعنى بمتاعبة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها مؤكدا أن إحداث هذه اللجنة سيفتح األفاق إلجراء
توأمــــة مع البلديات اإلسكندينافيــــــــــة .
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