الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلســة المجــلس البلــدي المن ـ ـع ــقد

خــالل الدورة العاديــة الثاني ـ ــة لسنـة 9102
ليوم السبـ ــت  92مـ ــاي 9102
بعد اإلطالع على الدستـور في بابه السابـع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 9107المؤرخ في  01فيفري  9107المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنـقح والمتــمم للقانون األساسي عدد  01لسنة
 9101المؤرخ في  91ماي . 9101
وعمال بمقتضيات الفصل  912من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد  92لسنة
 9102المؤرخ في  2ماي . 9102
وعلى األمر عدد  222المــــــؤرخ في  2افريل  0222المتــعلـق بإحــداث بلديــة زاوية ســوسة.
وعلى قرار الهيئة العلـــــيا المستقـــلة لإلنتــــخابات عدد  010لسنة  9102المؤرخ في  07ماي 9102
المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 9102
وعلى محضر جلســـــة تنصـــــيب المجلس البلدي بتاريخ  92جــــــــــوان .9102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  911بتاريخ  02فيفـــــــري 9102
والمتـضمن النـص التالي :
« وبـعـد  ،يتـشـرف رئيـس المجلـــس البلـدي بـــزاوية سوسة بإســــــتدعائــكم لحضور جلســـــة الدورة
العاديـة الثانيـــــــــة لسنـــــــــة  9102المقرر عقــدها :
*يــــــــــــــوم  :السبت  92مـــــــاي 9102
*على الساعة  :الـــعاشــــــــرة صبـــــــــــاحا بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميـــة الجلسة فإن الحضـــــــور شخصي ومتأكـــــد والســــالم ».
عــــقــد المجلـــــس البلدي ببـلديـــــة زاويـة سوسـة دورتــــه العاديــة األولـــى لســنة  9102يـــوم الســـــــــبت
 92مــــــــاي  9102على الساعة الـــعاشـــــرة صباحـــــــا بقصر البلديـة  ،وقـد تـرأا الجلسـة السـيد يوســـ

التـــومي

رئيس المجلس البلدي كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعلـــي
ـ السيدة ربـاب بوزعبية
ـ السيدة منا الثابوتــي
ـ السيد محمد علي بوزعبية
ـ السيدة سماح البغدادي
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 :مساعد أول لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين
الجنسين.
 :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
 :مساعد ثالث لرئيس المجلس البلدي
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة
المفتوحة
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة
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ـ السيد جمال بوكمشــة
ـ السيد رفيق بن هنيـــــة
ـ السيد رضا دربــــــــــال
ـ السيد منصف فضلـــــــــون
ـ السيدة فتيحة بن صالــــــح
ـ السيدة فاطمة بوزعبيــــــة
ـ السيد أنــــــــــس بوكمشة

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة التعاون الالمركزي
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
التصرف
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
 :عضو بالمجلس البلدي

وتغيب بـــــــدون عــــــذر كل من السادة والسيـــــــدات :
ـ غـــــــــــادة خليفـــــــــة

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة شؤون المرأة واألســــــــرة.

ـ

حميدة عرعـــــــــــــاري

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند.

ـ

حنان النابــــــــــــــــــلي

:عضو بالمجلس البلدي

ـ آسيــــــــــا بوعسكـــر

:عضور بالمجلس البلدي

ـ ضياءالدين بوقــــــــرة

:عضور بالمجلس البلدي

كما حضر الجلسة السيد أحـمــــــد الحاج مـبـــــارك الكاتب العام للبــــــلدية ومقرر الجلسـة .

 Iـ المــواضيع الق ــارة
 - 1اإلطالع على محضر الجلســـــة التمهـــــيدية الثانية لسنة 9112
 - 9المصادقة على محضر جلسة دورة فيفــــــــــــري 9112
 - 3متابعة سيــــــر المــــــشاريع البــــــلدية.

 IIـ المــواضي ــع المــاليـة
 1ـ متابعة الوضعية المالية للميزانية إلى حدود شهر أفريل .9112
 9ـ المصادقة على الحساب المالي وختم تصرف 9112
 - 4المصادقة على مطلب مساعدة أو قرض بقيمة  911 ،111أد من طرف صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية لتمويل مشروع بناء وتهيئة قصر البلدية .
 - 5الموافقة على تحويل إعتمادات داخل الثانــــــــــي

 IIIـ مسائ ــل مختلفـ ــة
1ـ النظر في مل

المنطقة الحرفيـــــــــــة .

9ـ مسائـــــــــــل عقاريــــــــــــــة وتقاسيم مختلفــــــــــة
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 Iـ المـواضيع الق ـارة :
1ـ اإلطالع على محضر الجلســة التمهـــيدية الثانية لسنة : 9112

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
 01لسنة  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 تــرأا الجلســـــــة الســــــــيد
يوســــ

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 يوس

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 .
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.
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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 سيا رة دفــــــــــن الموتـي أو التعاقد مع المؤسسات الخاصة في هذا المجـــــــــال.
ـ المطالبة بتوفير منح قـــــارة تعنى بصيـــــانة الجــــــــوامع والمساجــد.

ـ

مطالبة البلدية بالحرص أكثر على متابعة مقاول األشغال وحثـــــه على تنظي

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 بالمداواة العضوية 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 للرصي

من طرف بعض التجار والصناعيين وما يشكله

من خطر 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.

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 يوســــ

التومـــــي رئيــــس 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
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أهمها في المجال الرياضي وذلك بالعمل على إحداث ملعب رياضي لكرة القدم يليق بشباب مدينة زاوية سوسة  ،كما
أشــــار في نفس السياق إلى إلغاء 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 التعري

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 .
أ ما في المجال الثقافي فإن إحداث دار ثقافــــــــة بمدينة زاوية سوسة لحماية الناشئة من اإلنحــــراف وتنشيط
العمل الثقافي بالمدينة هو من أوكد األهداف 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 وإهتمامات المجلس البلدي هو
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 إجراءات تفويت قطعة األرض على ملك
وزارة أمالك الدولــــة والشؤون العقارية لفائدة بلديــــــة زاويـــة سوســــــة.
كما أفاد رئيس المجلس البلدي أنه ستتم مراجعة مثال التهيئة 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 كراا الشروط الخاصة بذلك.
كما ذكر رئيس المجلس البلدي بإتفاقية 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 بمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها مؤكدا أن إحداث هذه اللجنة سيفتح األفاق
إلجراء توأمــــة مع البلديات اإلسكندينافيــــــــــة .
كما كانت هذه الجلسة مناسبة لحث المواطنين على اإلنخــــراط في مجال العفو الجبائي حاثا إياهم على
تحسيس المتساكنين ألداء واجبهم الجبائي تجاه البلدية حتى تتمكن من القيام بالمشاريع اإلستثمارية في أحسن الظروف
مؤكدا على التجاوب والتنسيق المحكم مع كافة السلط المحلية والجهوية والمركزية وأعضاء مجلس النواب بالجهة في
معاضدة مجهود المجلس البلدي .
كما أفاد أن المجلــــس البلدي يســــعى إلى إعــــادة تشكيـــــل اللجان القارة وغير القارة في جلــــسة
إستـــــثنائية يوم  97أفريــــــل  9102مما سيعطـــــي دفعا أكثر للعمـــل البلدي.
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ـ المصادقة على محضر جلسة دورة فيفــــري : 9112
عمال بالفصل  111من النظام الداخلي لبلدية زاوية سوسة المصادق عليه بتاريخ  95سبتمبر 9112
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البلدي المصادقـــــة على محضر جلسة الدورة العادية

المعروض على أنظار المجلس

األولــــــــى لسنة  9112المنعقدة بتاريخ  91فيفري .9112
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  99ماي  9112والذي
صادق على المحضر المذكور كما أوصى بعرضـــــه على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية
الثانية لسنة  9112للمصادقة.

*قرار المجلس:
وبعد الـتداول والنقـــــــاش صادق أعضاء المجــلس البــــــلدي باإلجمـــــاع على محضر جلسة الدورة
العاديــــــة األولــــى المنعقدة بتاريخ  90فيفـــــــري . 9102

3
بيان المشروع

ـ متابعة سيــــــر المــــــشاريع البــــــلدية :
سنة

الكفة

التمويل

تاريخ المصادقة

اإلنجاز

(أد)

الذاتي

المبدئية

تاريخ

مناطق التدخل

المصادقة

اإلنجاز

اإلنجاز

المادي

المالي

المالحظاات

النهائية

إعادة إعداد

تهيئة
وتوسعة مقر
قصر البلدية

9101

191

111

9107

121

021

ـــ

ـــ

ــ

ــ

الدراسات حسب
ـــ

رأي اللجنة
الجهوية للصفقات

ـ حي سانية جبارة
ـ أنهج في حي الحريق
تعبيد
الطرقات

ـــ

ـــ

تم القبول

ـ نهج حي سيدي

%011

بوزعبية

%65

الوقتي بتاريخ
9102/09/07

ـ نهج قرب مدرسة
اإلمتياز
تعبيد الطرقات

ـ حي وادي القوا
9102

129

919

ـــ

ـــ

9102

291

291

ـــ

ـــ

تم إسناد اإلذن

ـ شارع الجمهورية

%12

01%

ـ نهج الصادقية

تعبيد
الطرقات

9102/0/2
في إنتظار
ــ

ــ

ــــ

تنوير عمومي

9102

11

11

ـــ

تهيئة منطقة

9102

11

11

ـــ

ـــ

في طور
ـــ
ـــ

خضراء

tractopelle

6

تعيين مكتب
دراسات

ـــ

إقتناء

اإلداري بتاريخ

9102

020
ـ

صفقة مجمعة من الصندوق

ــ

ـــ

الدراسة

ـــ

تم إستالم اآللة
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قرض
إقتناء وسيلة نقل

9102

21

21

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

في طور
اإلستشارة

 IIـ المــواضي ــع المــاليـة
 1ـ متابعة الوضعية المالية للميزانية إلى حدود شهر أفريل : 9112
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 9ـ المصادقة على الحساب المالي وختم تصرف : 9112

عمال بمقتضيات الفصل  31من القانون األساسي للبـــــلديات والقانون عدد  35لسنة  9111المؤرخ في
 9111/19/12وخاصة الفصل  33و 34منه المتعلق بالقانون األســــــاسي لميزانيــــــة الجماعات المحــــــلية .
وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  9112/3/31والمتعلق بضبط وتبويب
ميزانيات الجماعات المحلية والملحق عدد  14للتعليمات العامة عدد  12لسنة .1211
وبعد مغادرة رئيس المجلس البلدي قاعة الجلـــسة وقع إنتـــخاب السيــــد رضـــــا دربــــــال رئيس لجنة
الشؤون المالية و اإلقتصادية ومتابعة التصرف لترأا الجلسة .
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على ختم الحساب المالي وغلق ميزانية سنة  9112وفقا
للجدول التالي والقرار المصاحب :
*المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية لتصرف : 9112
ـ ثالثة ماليين وتسعمائة وأل

ومائة وأربعة عشرة دينارا ومائتان وأربعة وأربعون مليما

3 211 114 ،944

*المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف : 9112
ـ مليونان ومائتان وتسعة وأربعون الفا ومائة دينارا وأربعمائة وخمسون مليما

9 942 111 ،451

*مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان األول والتي يصرح بإلغائها :
ـ مائتان وثالثة ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون دينارا و ستمائة وأربعة وستون مليمـــــــا

913 545 ،664

*مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالجزئين  3و 4من العنوان الثاني والتي يصرح بإلغائها :
ـ مائتـان وثالثة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون دينارا و سبعمائة وسبعة وخمسون مليما

923 242 ،151

*مبلغ الفائض من العنوان األول الذي يرخص في نقله إلى المال اإلحتياطي :
ـ ستمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وثمانية وأربعون دينارا ومائة وواحد وخمسون مليمـا

665 942 ،151

*مبلغ الفائض من الجزئين  3و 4من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى المال اإلحتياطي :
ـ تسعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا وستمائة وثالثة وأربعون مليما
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خالصة الحساب المالي وختم تصرف ميزانية بلدية زاوية سوسة لسنة : 9112
اإلعتمادات المصادق عليها

اإلعتمادات النهائية

مداخيل العنوان األول :

مداخيل العنوان األول :

مداخيل العنوان األول :

1 611 111 ،111

1 695 111 ،111

9 111 119 ،421

مداخيل العنوان الثاني:

مداخيل العنوان الثاني:

مداخيل العنوان الثاني :

 1 112 111 ،111ج4+3

 1 222 411 ،151ج4+3

الشئ  :ج 5

الشي :ج5

الشي  :ج5

جملة المداخيل 9 612 111 ،111 :

جملة المداخيل :

جملة المداخيل :

9 643 111 ،111

3 211 114 ،944

1 112 111 ،111

مصاري

ج4+3

مصاري

العنوان األول:

1 595 111 ،111
مصاري

العنوان الثاني :

جملة المصاري

مصاري

العنوان الثاني:

1 123 111 ،111
جملة المصاري

:

9 612 111 ،111

:

9 612 111 ،111

مقابيض العنوان األول المستعملة لتسديد
مصاري

العنوان األول:

1 595 111 ،111

1 123 111 ،111

9

اإلعتمادات المحققة

مصاري

العنوان األول:

1 346 454 ،336
مصاري

العنوان الثاني:

219 646 ،114
جملة المصاري :
9 942 111 ،451
الشـــــــــــــــــي

ج 3و4

فائض العنوان األول

665 942 ،151

فائض العنوان الثاني ج  3و4

226 165 ،643
محـــــــــضر جلــــــــسة المجلــــــس الــــــبلدي المنعقد خالل جلسة الدورة العاديــــــــة الثانية لسنة 9102بتاريخ  92ماي 9102

فائض العنوان الثاني ج 5

الشـــــــــــــــي

علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعـــــقد بتاريخ  99ماي  9112والذي
صادق على الحساب المالي وختم تصرف  9112كما أوصى بعرضــــه على أنظار المجلس البلدي
في دورته العادية الثانية لسنة  9112للمصادقــــــــــة.
وبعد تسجيل مغادرة العضو السيد منصف فضلون والتأكد من النصاب القانوني قبل التصويت على
المداولة.

*قــــرار المجلــــــس :

وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجمــــاع على الحساب المالي وختم
تصرف . 9102
1ـ

المصادقة على مطلب مساعدة أو قرض بقيمة  911أد من طرف صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية لتمويل مشروع بناء وتهيئة قصر البلدية :

إثر اإلنتهاء من جميع الدراســـــات الالزمة والمتعلقة بمـــــشروع تهيئة وتوسعة قصر البـــــلدية تم اإلعالن
عن طلب العروض بتاريخ  9112/11/96وتم عـــرض مل

تقيــــيم العروض على اللجــــنة الــــجهوية المخــــتصة

بتاريخ  92فيفري  9112وحيث أن المبـــلغ المقترح من طرف العارض يتجاوز المبلغ المخصص بميزانية سنة
 ، 9112حيث إقترحت لجنة تقييم العروض التخفيض في الكميات وذلك بإحداث طابق علوي أول يكون قابل لإلستغالل
وفي حدود اإلعتمادات المرصودة في ميزانية البلدية .
وإثر ذلك تم تكلي

مكاتب الدراسات باإلقتصار على بناء الطابــــــق العلوي األول دون إحداث اإلصالحات

المبرمجة بالطابق األرضي وتحديث الكميات بالقائــــــمة التقديرية وبذلك يتم التخــــفيض في المبلغ الجملي المبرمج
للمشروع في حدود  691أد وحيث أن المبلغ المتوفر والمتمثل في التـــــمويل الذاتي يقدر بـ  411أد.
المــــعروض على أعضاء المجلس البلدي النظر في طلب قرض بقيمة  911أد أو مساعدة من طرف صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتمويل مشروع توسعة قصر البلدية .
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  99ماي  9112والذي
صادق على طلب مساعدة أو قرض بقيمة  911أد كما أوصى بعرضـــــه على أنظار المجلس البلدي
في دورته العادية الثانية لسنة  9112للمصادقة .
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وبعد تسجــــيل مغادرة العضو السيد منصـــــف فضلـــــون والتأكـــــــد من النصاب
القانونــــــي قبل التــــصويت على المداولة.

*قرار المجلــــــــس :
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين على مطلب
مساعدة أو قرض بقيـــمة  911.111أد من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
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ـ الموافقة على تحويـــل إعتــــمادات داخـــــل العنـــــوان الثانــــــــي :
نظرا للنقص الحاصل بالفصل الخا ص ببرامج وتجهيزات مختـــــلفة والفصل الخاص بإقتناء وسائل النقل ،

إقتضت الضـــــرورة إجـــــراء تحويل إعتمادات حسب بيانات الـــــــجدول التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد الفصل

11 102

عدد
الفقرة

111

الترفيع في اإلعتمادات

بيان الفصل

المبلغ

تهيئة المساحات

02 111 ،111

عدد

عدد

الفصل

الفقرة

11 112

1191

الخضراء

برامج وتجهيزات

7 111 ،111

إعالمية مختلفة

11 112

الجملة ............................

بيان الفصل

المبلغ

02 111 ،111

1110

إقتناء وسائل النقل

الجملة ............................

2 111 ،111

02 111 ،111

علما وأنه تم عــــــرض الموضـــــوع على أنظار المكتــــــب البلدي المنــــعقد بتاريخ  99ماي
 9112والذي وافق باإلجماع على تحويل اإلعتمادات حسب الجدول المذكور أعاله كما أوصى
بعرضـــــه على أنظار المجلس البـــــلدي في دورته العادية الثانية لسنة  9112للمصادقة .
المعروض على أنظار المجلــــس البلدي المصادقة على تحــــويل إعتمادات داخل العنوان الثاني
حـــــسب الجدول المبين أعاله وبعد تسجيل مغادرة السيد منصف فضلون أشغال الجلسة والتأكد من
النصـــاب القانونــــــي قبل التصويت على المداولة .
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المعروض على أنظار المجلس البلــدي النظــــــــر في الموضــــــوع.

*قرار المجلــــــــس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية األعضاء الحاضرين على تحويل
اإلعتمادات المبينة بالجدول أعاله وهم السادة ( رباب بوزعبـــــية و مـــــنا الثابوتي و محمد علي بوزعبيــــــة
و سماح البغدادي و جمال بوكمشة و رفيق بن هنية ورضا دربال وفتيحة بن صالح ) وتحفظ الســــيد انـــــس
بوكمشة واعتراض اآلنسة فاطمة بوزعبيــــــة على قرار المجلس ولم يقع التـــصويت من طرف الســــيد
يوس التومي رئيس المجلس البلدي.

 IIIـ مسائ ــل مختلفـ ــة
 1ـ النظر في مل

المنطقة الحرفيـــــــــــة :

في إطار تنفيذ برنامج تهذيب منطقتي بئر الحلو وحي اإلزدهار في أفضل الظروف وذلك بمزيد اإلرتقاء بمستوى
عيش المواطنين عبر إعدادهم وتعويدهم لإلندماج في الحياة المهنية خاصة عبــــر بعث المشاريع  ،وقع بمقتضى
مضمون مداولة المجلس البلدي بتاريخ  ، 9112/0/02تخصيص قطعة أرض على الملك البلدي إلحداث منطقة حرفية
الماسحة لحوالي  0220م 9مقامة على جزء من القطعة عدد  A300موضوع الرسم العقاري عدد  91210سوسة
لفائدة المجلس الجهوي بسوسة منذ سنة  9109وتحت تصرفه .
إال أنه وبعد معاينة العقار خالل سنتي  9101و  9102تبين وأن العقار المذكور في حالة إهمال باإلضافة إلى تعرض
تجهيزاته لإلتالف والسرقة والنهب وأصبحت وكرا للفساد.
وبناءا على ذلك وقع عقد جلسة عمل بمقر والية سوسة بتاريخ  9102/2/00و 9102/2/02حول الموضوع والتي
أفرزت مداوالتها على ضرورة اإلسراع من أجل تسوية الوضعية العقارية للمنطقة.
وتبعا وقع عرض موضوع التسوية على أنظار المجلس البلدي بتاريخ  9102/01/2الذي أقر باإلجماع التراجع عن
عملية تخصيص العقار البلدي وإعالم المجلس الجهوي بهذا القرار قصد إسترجاع العقار سابق الذكر.
وبتاريخ  92مارا  9102وقع عرض الموضوع خالل الدورة العادية األولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي
بسوسة الذي وافق باإلجماع على إحالة المنطقة الحرفية إلى بلدية زاوية سوسة شريطة إسترجاع مصاري

بناء

السور وربطها بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب وذلك تبعا ألوامر بالصرف والفواتير الواردة على اإلدارة
البلدية بتاريخ  01ماي  9102بمبلغ جملي خام قدره  29 771 ،122موزع كما يلي:
 09 771 ،122بعنوان تسييج ومبلغ  71 111 ،111بعنوان تركيز محول كهربائي.
المعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس البلدي الموافقة على تكفل البلدية إلرجاع مصاري

بناء الســــور

وتركيز المحول الكهربائي بالمنطقة الحرفية لفائدة المجلس الجهوي بسوسة بمبلغ  29 771 ،122د دون غيرها من
األشغال وذلك إستنادا على الوثائق الماليــــــــــة المصاحبة.
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علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  99ماي  9112والذي
أوصى بعرضـــــه على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة  9112للمصادقة.
وبعد مغادرة السيد منصف فضلون أشغال المجلس والتاكد من النصاب القانوني قبل التصويت
على المداولة.
المعروض على أنظار المجلس البلدي النـــظر في الموضوع.

*قرار المجلـــــــس:
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجمـــاع على التنسيق مع المجلس الجهوي
للقيام بمحضر تسلم وتسليم للمنطقة الحرفية على أن يتم عرض موضوع إرجاع مصاري تكالي بناء السور
وتزويد المنطقة الحرفية للمجلس الجهوي بسوسة بالماء الصالح للشراب والنور الكهربائي على أنظار
المجلس البلدي بعد ذلك في جلسة استثنائية أو عادية الحقة.

 *9مسائــــل عقاريــــة وتقاسيم مختلفـــــة:
ـ النظر في تقسيم عمر خليفة ومن معه بشارع فلسطين :

إثر تقديم مطلب تقسيم عقار على ملك السيد عمر خليفة ومن معه ( ورثة أحمد بن محمد خليفة وورثة عمر بن
سالم خليفة ) لقطعة األرض عدد  B966موضوع الرسم العقاري عدد  44493سوسة والكائن بشارع فلسطين  ،تم
النظر في المل

المذكور بتاريخ  11مارا  9112تحت عدد  11922من طرف اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات

بسوسة .
ونظرا لكون مشروع التقسيم يحتوي على تغيير جزئي لمسار طريق عرض  2أمتار مبرمج حسب مثال التهيئة
العمرانية لبلدية زاوية سوسة وذلك نظرا لكون الطريق المبرمجة حسب مثال التهيئة احدثت به بناءات من قبل األجوار
وأصبح مغلق كليا ( نهج إبن البيطار ).
وحيث طلبت اللجنة الجهوية للتقسيمات ضمن محضر جلستها المنعقدة بتاريخ  1مارا  9112ما يلي:
ـ تقديم رأي المجلس البلدي حول مقترح تعديل مسار الطريق المبرمج بمثال التهيئة كما ورد بمشروع التقسيم مرفق
برسم بمثال عرضي للطريق حوزة  2م للنهج المسمى إبن بيطار موشر عليه من طرف البلدية .
ـ تقديم رأ ي البلدية ضمن مداولة مجلس بلدي تحدد مآل الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة والمقام عليها بناءات بحوزتها
على مستوى المشروع.
علما وأنـــــه تم عرض الموضــــــوع على أنظار لـجنــــــة األشـغال والتهيــئة الـــــعمرانية المنعـــقـدة بتاريخ
 11مــاي  9112والتي أق رت قبولــها للطريق المــقترح من طرف طالب التقـسيم عمر خليفة ومن معه وذلك بشرط
مصادقة األجــــــوار مالكي القطعة عدد  B967على فتح الطريق واإلدالء بما يثبت تلك المصادقــــــــــة .

13

محـــــــــضر جلــــــــسة المجلــــــس الــــــبلدي المنعقد خالل جلسة الدورة العاديــــــــة الثانية لسنة 9102بتاريخ  92ماي 9102

فالمعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في الموضوع.
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  99ماي  9112والذي

وافق على تغيير مسار الطريق عرض  2م نظرا لعدم وجود حلول أخرى كما أوصى بعرضه على أنظار المجلس
البلدي خالل الدورة العادية الثانيــــــــــة لسنة  9102للمصادقة .
وبعد وتسجيل عودة العضو السيد منصف فضلون ألشــــغال المجلس وخروج السيدة فتيحة بن
صالح واآلنسة فاطمة بوزعبيــــــــة و التأكد من النصاب القانوني للحضور قبل التصويت على
المداولة.
المعـــروض على أنظار المجلس البـــــلدي النظر في المـــــوضـــــوع.

*قرار المجلـــــــس :
وبعد الـتداول والنـــقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجمـــاع على تغييـــــر جزئي مسار الطريق
عرض  2م شريطــــة موافــــقة األجوار الماكــــين على ذلك كتابيا.

ـ النظر في تقسيم السيد ناجــــــــي حمــــــــــداني :

إثر تقديم مطلب تجزئة عقار على ملك السيد ناجي بن محمد حمداني لقطعة أرض عدد  11موضوع الرسم
العقاري عدد  152191سوسة والكائنة بشارع  14جانفي بزاوية سوسة والمحاذية لمنزل السيد حمادي النوري
بوزعبية  ،تم النظر في مل

مشروع التقسيم بتاريخ  9111/19/15تحت عدد  11191من طرف اللجنة الفنية

الجهوية للتقسيمات بسوسة .
ونظرا لكون قطعة األرض المذكورة متواجدة قرب مجرى مياه أمطار مهددة بالفيضانات خالل موسم األمطار
وحيث أن اللجنة الفنية طلبت ضمن محضر جلستها األخذ بعين اإلعتبار كيفية صرف مياه األمطار عند إنجاز أشغال
التهيئة مؤكدا بذلك وجود مشكل لتصري

مياه األمطار .

وحيث تم إقتراح طريق عرض  2م تكون مشتركــــة بين قطعة أرض السيد ناجي حمداني والقطعة المجاورة له
وتم رفض هذا المقترح من طرف اللجنة الفنية نظرا ألن المقسم يصبح غير قابل للبناء .
علما وأنـــــه تم عرض الموضـــــوع على أنـــــظار لـجنـــــة األشـغال والتهيــئة العمـــــرانية المنعقـدة بتاريخ
 11مــاي  9112والتي أقرت باإلجماع تأجيل البت في مطلب المعني باألمر قصد التثبت في المشكل العقاري المتعلق
مياه األمطار والقيام بمعاينة ميدانية للعقار المعني أو تحديد الحلول الكفيلـة بحل مشكلة تصري

بتصري

مياه

األمطــار.
علما وأنــــــه تم عرض الموضوع على أنظــــــار المكتــــب البلدي المنــــــعقد بتاريخ  99مــــــاي 9112

والذي ينص على مطلب المعني باألمر المتعلق بتقـــسيم قطعة األرض المذكورة أعاله شريطة تمسك المجلس
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البلدي بتوسعة الطريق الموجودة لتصري
قطعة األرض المحاذية لعمارة اللطي

مياه األمطار من  2م إلى  09م عند تقديم األجوار لمل

تقسيم

كما أوصــــى بعرضه على أنظار المجلـــــس البلدي للمصادقـــــــة.

*قرار المجلس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجمــــاع على تأجيل البت في الموضوع إلى حين
استيفاء الدراسات الالزمة أو تعيين مكتب دراسات لتصري مياه األمطار على ان يعرض الحقا على المجلس
البلدي إلبداء الرأي فيه.
ـ النظر في مطلب تسييج بإسم السيد حسن بوزعبية:

إثر تقديم مطلب تسييــــج من طرف السيد حسن بوزعبية لجزء من قطعة األرض عدد  19موضوع الرسم
العقاري  152191سوسة والكائنة بشارع  14جانفي بزاوية سوسة والمجاورة لقطعة أرض السيد ناجي حمداني
وبالتالي لها نفس إشكال موضوع تصري

مياه األمطار.

علما وأنـــــه تم عرض الموضوع على أنظار لـجنة األشــــــغال والتهيـــئة العمرانيـــــة المنعقـدة بــــتاريخ
 11مـاي  9112والتي أقرت باإلجماع تأجيل البت في مطلب المعني باألمر قصد التثبت في المشكل العقاري المتعلق
بتصري

مياه األمطار والقيام بمعاينة ميدانية للعقار المعني أو تحديد الحلول الكفيلـــــــة بحل مشكلة تصري

مياه

األمطــــار.

علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي والذي رفض مطلب المعني باألمر حيث يتعين عليه
تقديم ملـــــ

تقسيم في الغرض وللحرص على توسعة النهج المبرمجة بمثال التهيـــئة العمرانية من  2م إلى

 01أمتار على أن يتم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي خالل الدورة العادية الثانية لسنة .9102
وبعد التأكد من النصاب القانوني للحضــــور المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في
الموضوع.
*قرار المجلس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تأجيل البت في الموضوع إلى حين
استيفاء الدراسات الالزمة أو تعيين مكتب دراسات لتصري مياه األمطار على ان يعرض الحقا على المجلس
البلدي إلبداء الرأي فيه.

ـ النظر في مطلب تسييج بإسم السيد عليه بن عبدالرزاق كحلول:

إثر تقديم مطلب تسييج من طرف السيد عليــــــــه بن عبدالرزاق كحلول لجزء من قطعة األرض عدد 19
موضوع الرسم العقاري  152191سوسة والكائنة بشارع  14جانفي بزاوية سوسة والمجاورة لقطعة أرض السيد
ناجي حمداني وبالتالي لها نفس إشكال موضوع تصري

مياه األمطار.

علما وأنـــــه تم عرض الموضوع على أنظار لجــــنة األشـــــغال والتهــــيئة العمرانيـــــة المنعقـــدة بتاريخ
 11مـاي  9112والتي أقرت باإلجـــــ ماع تأجيل البت في مطلب المعني باألمر قصد التثبت في المشكل العقاري
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المتعلق بتصري

مياه األمطار والقيام بمعاينة ميدانية للعقار المعني أو تحديد الحلول الكفيلــة بحل مشكلة تصري

مياه

األمطـــار.
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  99ماي  9112والذي رفض مطلب المعني

باألمر حيث يتعين عليه تقديم ملـــــ

تقسيم في الغرض والحرص على توسعة النهج المبرمجة بمثال

التهيـــئة العمرانية من  2م إلى  01أمتار على أن يتم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي خالل الدورة
العادية الثانية لسنة .9102
وبعد تسجيل دخول السيدة مريـــــم بوعـــ لي ألشغال المجلس قبل التصويت على المداولة
والتأكد من النصاب القانوني للحضور.

المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في الموضوع.
*قرار المجلـــــــس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تأجيل البت في الموضوع إلى حين
استيفاء الدراسات الالزمة أو تعيين مكتب دراسات لتصري مياه األمطار على أن يعرض الحقا على المجلس
البلدي إلبداء الرائ فيه.
ـ النظر في مراسلة اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة بخصوص موضوع إقتناء قطعة أرض غير
مسجلة لفائدة السيد محمد اللطيف :

إثر تقــديم مطلب من طرف السيد محمد اللطيـ

لإلدارة الجهــوية ألمالك الدولة والــشؤون العقارية بسوسة في

إقتناء قطعة أرض مشمـولة بمسلك فالحي تمسح حوالي  33متر مربع كائنة بشارع  14جانفي بزاوية سوسة  ،حيث
قامت اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشـؤون العـقارية بمراسلة بلـــدية زاوية سوسة في الموضـوع تـــطلب من خاللها
موافاتها بأوفر المعطيات حول وضعية القطعة المذكـــورة من حيث تصنـــي

المسلك الفـالحي حسب مثال التهيئة

العمرانيـة للبلدية وهي مصنفة (  )UACمنطقة مخصصة للسكــن الجمـــاعي.
علما وأنـــــه تم عـــرض الموضـــــوع على أنظار لجنة األشـغال والتـــــهيــئة العمرانـــــية المنعقــدة بتاريخ
 11مـاي  9112والتي أقرت مراسلة اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بخصوص موضوع إقتناء قطعة
أرض للسيد محمد اللطي

حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة علما وأن قطعة األرض مصنفة UAC

حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة.
علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكـــتب البلـــدي المنعقد بتاريخ  99مـــاي  9112والذي وافق
على إقتناء قطعة أرض مشمولة بمسلك فالحي تمسح حوالي  33متر مربع كائنة بشارع  14جانفي بزاوية سوسة.
وبعد مغادرة العضوتين فتيحة بن صالح ومنى الثابوتي ألشغال المجلس والتاكد من النصاب
القانوني للحضور قبل التصويت على المداولة.
وبعد التأكد من إكتمال النصاب القانوني المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في الموضوع.
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*قرار المجلــــــس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على اقتناء السيد محمد اللطي قطعة
أرض من طرف أمالك الدولة مشمولة بمسلك فالحي تمسح حوالي 00م  9كائنة بشارع  01جانفي بزاوية
سوسة.
ـ النظر في مطلب رخصة بإسم السيد وجدي الجمالي وزوجته أماني بن نجيمة :

إثر تقديم مطلب رخصة بنـــاء بإسم السيد وجدي الجمالي وزوجته بتاريخ  9111/19/11تقسيم ورثة
عبدالسالم بن نجيمة وإثر النظر في المطلب المذكور من طرف اللجنة الفـنية الجهوية لرخص البـــناء بسوسة بتاريخ
 94أفريل  9112تحت عدد  961حيث قررت اللجنة إبقاء المل

في اإلنتظار لحين تقديم رأي البلدية في ما يتعلق

باإلحداثات الموجودة على الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة .
وحيث أن هناك إحداثات بالطريق عرض  11م أمام مقس م طالب الرخصة الترجع له بالنظر ليصبح المقسم يفتح
على طريق واحدة  ،ونظرا لكون المقسم غير مكتن

وهو قابل للبناء بالرغم من اإلحداثات المذكورة .

علما وأنه تم عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  11ماي  9112والتي أقرت
مراسلة اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان من أجــــــل فتــــــح الطرقات .
كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  99مـــــــــاي  9112والذين أبـــــدوا
إستعدادهم للتعهد بفتح الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية حتى يتمكن السيد وجدي الجمالي من الحصول على
رخصة البناء في مقسمه على أن يتم عرضه على أنظار المجلس البلدي خالل الدورة العادية الثانيـــــــــة لسنة .9112
وبعد مغادرة العضوتين فتيحة بن صالح ومنى الثابوتي ألشغال المجلس والتاكد من النصاب
القانوني قبل التصويت على المداولة.
وبعد التأكد من إكتمــــــــال النصاب القانوني  ،المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في الموضوع.

*قرار المجلس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على التعهد بفتح الطرقات المبرمجة بمثال
التهيئة العمرانية و تمكين السيد وجدي الجمالي من الحصول على رخصة بناء في مقسمه .

ـ النظر في مراسلة اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة بخصوص موضوع تكملة مـــقسم على ملك
السيــــد نعيم دقا بتكملة من قطعة أمالك الدولــــــة :

تبعا لمطــــــلب تجزئـــــــة تقدم به السيد نعيـــــم دقا لقطعة أرض كائنة بحي وادي الــــقوا عدد A2165
موضوع الرسم العقاري  12135سوسة وحيث ينص مقترح التقسيم على تكملة لمقـــــسم الطالب من قطعة مجاورة على
ملك الدولة الخاص وذلك في حدود  161متر مربع  ،وإثر النظر في المطلب من طرف اللجنة الفنية الجهوية للتقسيـمات
وطلبت مد اللجنة برأي أمالك الدولة في مل
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الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقارية بسوسة يطلب من خاللها التعري

بتصني

العقار موضوع الطلب حسب مثال

التهيئة العمرانية للمنطقة .
وحيث أن العقار متواجد في منطقة  UBa2حسب مثال التهـــيئة العمرانية ( حرفية بالطابق األرضي وسكني
بالطوابق العلويــة )  ،المعروض على أنظار المكتب البــلدي إبداء الرأي في الموافقة على مقترح مل

التجزئـــة .

علما وأنه تم عرض الموضوع على انظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  11ماي  9112والتي أقرت
مراسلة اإلدا رة الجهويــــة ألمالك الدولة والشؤون العقارية بخصوص قطعة األرض المراد التفويت فيها للسيد نعيم دقا فهي
مصنفة  UBa2حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة .
كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  99مــــــــاي  9112والذي وافق باإلجمــــاع
على التفويت في قطعة أرض على ملك وزارة أمالك الدولة لتكملة مقســــم السيد نعيم دقا  ،كما أوصـــى بعرضه على أنظار
المجلس البلدي في دورته العاديـــــة الثانيـــــــــة لسنة .9112
وبعد التأكد من النصاب القانوني للحضور وتسجيل مغادرة العضوة السيدة منـــــى الثابوتــــي
ألشغال المجلس قبل التصويت على المداولة.
وبعد التأكد من النصــاب القانونـي للحضـــور المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في الموضوع.

*قرار المجلــــــــس :
وبعد الـتداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية األعضاء الحاضرين على التفويت في
قطعة ارض تابعة ألمالك الدولة مساحتها 017مم للسيد نعيم دقا لتكملة مقسمه الكائن بوادى القوا زاوية
سوسة عدد  A2165موضوع الرسم العقاري  72102سوسة.
ـ النظر في تقسيم خديجة بنت فرج البغدادي ومن معها :

تبعا لمطلب التقسيم الذي تــقدمت به الس يدة خديجة بنت فرج البغدادي ومن معها لقـــــــطعة األرض عددB841
موضوع الرسم العقاري  56122سوسة وعرضه على اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات تحت عدد  ، 11952ونظرا لكون
مقترح التقسيم يحتوي برمجة مقاسم مجمعة نتيجة وجود بناءات محدثة بقطعة األرض المذكورة وكذلك وجود جزء من هذه
القطعة اليسمح إال ببرمجة هذه المقاسم المجمعة تبعا لمساحة وقياسات النوعية من المقاسم حيث أن قطعة األرض المزمع
تقسيمها توجد بمنـــــطقة ذات صبغة UAa2منطقة سكنية ( مقاسم ذات صبغة منعزلة أو متوأمـــة أو متالصقة )
وحيــــــث أكدت اللجنة في محضر جلستها المنعقدة بتاريخ  31نوفمبر  9112على ضرورة إحترام التراتيب العمرانية
للمنطقة من حيث نوعية البناء منطقة . UAa2
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