الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلســة المجـلس البلـدي المنعـق ــد
خالل جلسته اإلسـتثنائية بتاريـخ  82سبتمبر 8102

بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 8107المؤرخ في  01فيفري  8107المتعلق باإلن تـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي
عدد  01لسنة  8101المؤرخ في  81ماي . 8101
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  82لسنة  8102المؤرخ في  2ماي  8102المتعلق بإصدار مجلة
الجماعات المحلية.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  8102المؤرخ في  07ماي  8102المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 8102
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  82جــوان . 8102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  0111بتاريخ  81سبتمبر 8102
والمتـضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتـشـرف رئيــس المجلس البلدي ببـلدية زاوية سوسة بإستدعــائكم لحضـور الجلسة اإلستثنائية
المـقرر عقـدها :
*يــــــــــــــوم  :الجمعــــة 82سبتمبر 8102
*على الساعة  :التاسعة صباحا بمقر قصـــر البلديــــة
وذلك للنظر في المواضيع المضمنة بجدول األعمال المصاحب لهذا اإلستدعاء.
عقـ ـد المجل ـس البل دي بب ـلدية زاوي ة سوس ـة جلس ـته اإلستثنائي ـة ي وم الجمع ة  82س بتمبر  8102بقص ر
البلديـة على الساعة التاسعة صباحا بمقر قصر البلدية ،وقد ترأس الجلسة السيد يوسف التـومي رئيس المجل س البل دي
كما حضرها حسب دفتر تسجيل الحضور كل من السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ــي  :مساعد أول ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
ـ السيدة ربـاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيدة منــا الثابوتـي  :مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة
ـ السيدة فـاطمة بوزعبية

 :مستشارة ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

ـ السيد ضياءالدين بوقـرة  :مستشارة ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
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ـ السيد جمال بوكمشــة
ـ السيد رفيق أبن هنيـة

 :مستشار
 :مستشارة ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

ـ السيدة سماح البـغدادي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
ـ السيد حميدة عرعـاري

 :مستشارة ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة

ـ السيدة غادة خليفـ ــة  :مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
وتغيب بدون عذر السادة  :أنس بوكمشة مستشار  ،فاطمة بوزعبية مستشارة ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل
والتقييم  ،المنصف فضلون مستشار  ،حنان النابلي مستشارة ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة  ،رضا دربال
مستشار  ،آسيا بوعسكر مستشارة  ،محمد علي بوزعبية  ،مستشار  ،فتيحة إبن صالح مستشارة .
كما حضر الجلسة السيد أحـمـد الحاج مـبـارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسـة .
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.
المــواضيع

 - 1الموافقة على س ّد الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان البلدية القارة على إثر مطالب إستقالة.
 - 2المصادقة على على المنحة الجملية واإلمتيازات العينية لرئيس البلدية.

 - 3الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان قصد تكمل ة مقس مه
بمبلغ جملي قدره  33.211د.
 - 1الموافقة على الترفيع في المنحة المخولة لجمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة.
 - 5الموافقة على تعديل معلوم كراء معدات بلدية( صهريج ضخ المياه المستعملة).
 - 1الموافقة على تعديل معلوم إتفاقيات رفع الفضالت غير المنزلية.
 - 7الموافقة على إبرام إتفاقية مع ش ركة زيتون ة إكس بو تتض من معل وم جزاف ي تاص ة بتعلي ق االفت ات اإلش هارية لفائ دة
قصر المعارض بالساحل.
 - 2الموافقة على تحويل إعتمادات داتل العنوان األول.
 - 2الموافق ة عل ى تخص يص قطع ة أرض عل ى المل ك البل دي الخ اص ب نهج س يدي بوزعبي ة إلنج از مقرجدي د للش رطة
البلدية.
- 01النظ ر ف ي التراج ع ع ن عملي ة تخص يص عقاربل دي المتمث ل ف ي المنطق ة الحرفي ة لفائ دة المجل س الجه وي لوالي ة
سوسة.
- 00النظر في مطلب المدرسة اإلبتدائية الخاصة "فيكتور هيقو" في إبرام إتفاقية إستغالل القاعة الرياضية لأللعاب
الفردية.
- 08الموافقة على تركيز عالمات مرور ممنوع الوقوف والتوقف بشارع  01جانفي أمام شركة دراكسماير وشركة
سهال.
- 03الموافقة على قرار ضبط تعريفة بقية الخطا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة بالمنطقة
البلدية .
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