الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

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

المنعقـ ــدة بتاري ــخ  92جوان 9102
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية  ،وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 9107المؤرخ في  01فيفري  9107المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 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 لالنتخابات عدد  010لسنة  9102المؤرخ في  07ماي  9102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات ببلدية زاوية سوسة والمجـــــراة يوم  1ماي  ، 9102وبناءا على االستدعاء
الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  9192بتاريخ  02جوان  9102والمتـضـــــمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلــدي بـــزاوية سوسة باستدعائكم لحضـور الجلسة التمهيدية للدورة
العادية الثالثة لسنة  ، 9102التي تقرر عقدهـــــــــــا :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــت  92جوان 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
السبـــــت  92جوان  9102على الساعة الرابعـــــــــة بعد الزوال بقصر البلديــة  ،وقـد تـرأا الجلســــــة الســـــــيد يوســـ
التـــومي رئيس المجلـس البلـدي وبحضـــور بعـأ أعضــــاء المجلـس البلــــدي ،ونلـة مـن المـواطنين ومكونـات المجتمـــــع
المدنــــي.
وعن اإلدارة البلدية حضر السيد أحــــــمد الحـــــاج مبارك الكاتب العام للــــــبلدية ومـــــقرر الجلــــــسة .

افتتح السيد يوس

التومي رئيس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا بالسادة الحضور مبرزا

أهمية الجلسات التمهيدية في االقتراب من المواطن واإلنصات لمشاغله ،نم انطلق مباشرة في التذكير بالمشاريع
البلدية المتواصلة والمشاريع المدرجة بالمخطط االستثماري التشاركي لسنة  9102والمشاريع الجهوية
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والوطنية المبرمجة أو التي هي بصدد اإلنجاز كما ذكرببعأ اإلشكاليات التي ساهمت في عدم إنجاز المشاريع
البلدية في أجالها جراء انخراط البلدية في منظومة الشراء العمومي على الخط  tunepsوما تطلبه ذلك من
إجراءات إدارية وتقنية لمزيد دعم الشفافية والنزاهة أنناء إسناد الصفقات العمومية كما أشار بالمناسبة إلى
قرب انطالق مشروع تهيئة قصر البلدية بعد الموافقة على طلب قرض ومساعدة من طرف صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية لدعم اإلعتمادات المرصودة إلنجاز المشروع في أقرب اآلجال.
نـــــم أحال الكلمة إلى السادة الحضور والذين تمحورت تدخالتهم كما يلي:
ـ تساؤل بعأ المواطنين عن موعد إنجاز المدرسة اإلعدادية ببئر الحلو.
ـ مطالبة بعأ الحضور البلدية إلى إمكانية تغير صبغة أرض بسانية جبارة من ملعب حي إلى مدرسة إعدادية في صورة
عدم التوصل إلى حل مع وزارة التربية لبناءها ببئر الحلو .

ـ

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

زاوية سوسة.
ـ مطالبة بعأ المواطنين بالتسريع في حل إشكاليات التطهير وتوسيع الشبكة خاصة بحي سيدي بوزعبية وحي الحمادة
الشرقية ونهج اليمن وحي الحريق.

ـ

مطالبة البلدية بالحرص أكثر على متابعة مقاول األشغال وحثـــــه على تنظي

حواشي الطرقات بعد انتهائه من تعبيد

طريق الجمهورية ونهج الصادقية بالطبقة اإلسفلتية.
ـ مطالبة بعأ المواطنين البلدية بالتنسيق مع الشرطة البلديـــة لتنظيم االنتصاب بــالطريق المرقمــة عدد  09و الطريق
الوطنيــــــة عدد .0
ـ مطالبة البلدية بالتفكير في إنجاز ملعب بلدي لكرة القدم يليـــــق بشباب زاوية سوسة و تفعيل دور لجنة متابعة الملعب
البلدي والتمسك بالملعب البلدي القديم إلجراء المقابالت الرياضية لجميع األصناف .

ـ

مطالبة بعأ المواطنين بالمداواة الكيميائية للحشرات وإمكانية معاضدة مجهود البلدية من طرف المواطنين والمجتمع

المدني في هذا المجال.

ـ

تساؤل بعأ المواطنين عن موعد مراجعة مثال التهيئة العمرانية والحدود البلدية ووضع برنامج للـــحد من ظاهرة

البنــــــــاء الفـــوضوي.
ـ مطالبة البلدية بالتفكير في إحداث مخفضات سرعة بشارع الجمهورية.
كما ذكر السيد رئيس المجلس البلدي باالنطالق في تسمية األنهج والشوارع بعدد من األحياء مشيرا إلى السيدة رئيسة
لجنة شؤون اإلدارة والخدمات بعقد جلسات أخرى في نفس المجال .
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ـ مطالبة بعأ المواطنين البلدية القيام بدورها في مجال النظافة والعناية بالبيئة وذلك برفع فواضل البناء خاصة بمداخل
المدن وبحواشـــــــي الطرقات المرقمة ومتابعة إعادة إصالح الطرقات من طرف المتدخلين (

 sonedو( onas

وإرجاعها إلى حالتها األصلية.
ـ إشارة بعأ المتدخلين إلى مسألة تهيئة الملعب الرياضي الخارجي للقاعة المغطاة لأللعاب الفردية .
ـ تساؤل بعأ المتساكنين عن وضعية المأوى الخلفي لمصنع كوابل السيارات "دراكسلماير".
ـ المطالبة بإكمال تسمية االنهج والشوارع لكافة أحياء مدينة زاوية سوسة .
ـ مطالبة بعأ الحضور البلدية بإحداث موقع على صفحة التواصل االجتماعي لتلقي التشكيات واإلجابة عنها .
ـ تساؤل بعأ المواطنين عن مآل المقر القديم للوحدة المحلية للنهوض االجتماعي .
ـ مطالبة بعأ الحضور البلدية بالتدخل لتقليم األشجار المتواجدة بمدخل الطريق الوطنية عدد . 0

ـ تساؤل بعض المتدخلين عن غياب األنشطة الثقافية و تهجين الموروث الثقافي لمدينة زاوية سوسة
وخاصة الحضرة التي فقدت طابها التقليدي والثقافي.
ـ -إشارة بعأ المتدخلين إلى وضعية بعأ األودية العابرة للمنطقة البلدية.
ولدى إجابته ذكر السيد يوســـــــ

التومـــــي رئيس المجلس البلدي السادة الحضور بالتهديدات واالعتداءات

التي أصبحت تعوق العمل البلدي وأخرها ما تعرض له المهندا األول السيد قصي الواعر من اعتداء بالعن

اللفظي

والجسدي من طرف بعأ المواطنين أنناء أداءه لواجبه المهني بوادي القوا مؤكدا على ضرورة مرافقة الشرطة
البلدية للمصلحة الفنية مستقبال في المعاينات الميدانية تفاديا لإلشكاليات مؤكدا في هذا المجال أن البلدية ساعية إلى
انتداب أعوان شرطة بيئية لردع المخالفين وتنظيم االنتصاب بطريق مساكن والطريق الوطنية عدد.09
أما فيما يخص مشاريع القرب والبنية التحتية فقد أكد رئيس البلدية أن أولويات واهتمامات المجلس البلدي هي
العمل على تغطية كامل المنطقة البلدية بشبكة التطهير وتعبيد الطرقات وتهيئة المناطق الخضراء والمنتزهات العائلية
وتوفير كل سبل العيش الكريم مؤكدا على تجميل وترصي

الطرقات خاصة في مداخل المدينة حيث ستعمل البلدية على

تجميل مدخل شارع الجمهورية وذلك بإحداث الفتة ضوئية أما بالنسبة للمشاريع اإلدارية فإن بلدية زاوية سوسة
ستنطلق قريبا في إعالن طلب عروض لتوسعـــــــة قصر البلديــــة الذي يعتبر من أولويات المشاريع اإلدارية والعمل
على إنجـاز مستودع بلدي بعد إتمام إصدار قرار إخالء لألرض موضوع التفويت .
كما أفاد رئيس المجلس البلدي أنه ستتم مراجعة مثال التهيئة العمرانية للحد من البناء الفوضوي والعمل على
التخطيط العمراني للمدينة في السنوات القادمة وهي أولوية مطلقة للمجلس البلدي وستنطلق البلدية في إعالن طلب
العروض في األيام القليلة القادمة بعد استكمال كراا الشروط مؤكدا على االستعداد لتشريك كل الخبرات و المجتمع
المدني إلبداء آراءهم .
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