الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر الجلس ــة التمهيدي ــة للدورة العادية األولـ ــى
لسنـ ــة 0202

المنعقـ ــدة بتاري ــخ  81جان ــفي 0202
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية  ،وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 0287المؤرخ في  81فيفري  0287المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنــقح والمتـمم للقانون األساسي عدد  81لسنة
 0281المؤرخ في  01مــــاي . 0281
وعمــــــال بمقتضيات الفصل  012من مجلة الجــماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 02
لسنة  0281المؤرخ في  2ماي . 0281
وعلى قرار الهيئة العليا المستقــلة لإلنتخابات عدد  828لسنة  0281المؤرخ في  87ماي  0281المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتـخابات ببلدية زاوية سوسة والمجـــــراة يوم  1ماي  ، 0281وبناءا على اإلستـدعاء
الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد 02بتاريخ  7جانفي  0202والمتـضـــــمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلــدي بـــزاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـور الجلسة التمهيدية للدورة
العادية األولـــــــــى لسنة  ، 0282التي تقرر عقدهـــــــــــا :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــت  82جانفي 0282
*على الساعة  :الـــثانية بعد الــــــــــــــــزوال
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميــــــــــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــد والســــالم ».
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسـة جلسته التمهيدية للدورة العادية األولــــــى لسننة  0202ينوم السبــــنـت
 81جننانفي  0202علننى السنناعة الثانيــ نـة بعنند الننزوال بقصننر البلديننـة  ،وقنند تننرأج الجلسننة السننيد يوسـننـا التــننـومي رئننيس
المجلس البلدي وبحضــور بعض أعضـــاء المجلس البلـــدي ،وثلة من المواطنين ومكونات المجتمــــع المدنــــي.
وعن اإلدارة البلدية حضر السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسة .

إفتتح السيد يوسا التومي رئيس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا بالحضـــــور ومبرزا
أهمــــية هذه الجلسات في اإلقتـــراب من المواطـن واإلنصـات إلى مشاغلـه  ،حيث أفاد أن بلدية زاوية سوسة
توجد في المرتبة  07من جملة  022بلدية في مقياج الشفافية المنجز من طرف جمعية البوصلــــــة لسنة
 0282مذكرا بما تم تحقيقه من إنجازات في سنة  0282من ذلك تحقيق الميزانية والتذكير بالبرنامج اإلستثماري
التشاركي لسنة  0202ومناطق التدخل والخطة التمويلية للبرنامج اإلستثماري سالا الذكر مع وكالة التهذيب
والتجديد العمراني بالمندرة والي تقدر تكلفته حوالي  222أد  ،مشيرا في نفس السياق أن مدينة زاوية سوسة
أصبحت وجهة إلستقطاب المستثمرين نظرا لموقعها الجغرافي وميزاتها التفاضليـــــة  ،وأكد على أهمية
المشاريع الوطنية والتي تعتبر أولويــــــة قصوى بالنسبة للمجلس البلدي في فترته النيابية  0281ـ 0200
مذكرا في هذا الصدد بمسألة إحداث ملعب بلدي جديد والتذكير بالجلسات التي قامت بها البلدية مع وزارة أمالك
الدولة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الشباب والرياضة وآخرها جلسة  80جانفي  0202بمقر
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معتمدية الزاوية القصيبة الثريات حول نفس الموضوع والتي أقرت تحديد جلسة يوم  87فيفري  0202لمناقشة
التعويضات لقطع األرض التي وقع إقتراحها إلنجاز ملعب كرة قدم .
كما ذكر رئيس المجلس البلدي بمسار إنجاز المدرسة اإلبتدائية بنهج طه حسيــــــــــن  ،المدرسة
اإلعدادية ببئر الحلــــو والمدرسة اإلبتدائية بحي اإلزدهـــــار واألشواط المتقدمة لحل اإلشكال العقاري مؤكدا
على حرص المجلس البلدي في التسريع في إنجاز المؤسسات التربوية خاصة وأن المدارج اإلبتداية والمدرسة
اإلعداديـــــة أصبحت مكتظة ولم تعد تفــــي بالــــحاجة مؤكدا بالمناسبــــة على عقد جلسة عــــمل يوم الثالثاء
 08جانفي  0202بمقر معتمدية الزاوية القصيبة الثريات حول إعالم المالكين بالقيمة الشرائية للعقار الذي سيتم
إنجاز مدرسة إعدادية ومدرسة إبتدائية  ،وفي صورة الموافقــــــة فإنه سوف يتم إعداد عقود شراء لفائدة
وزارة التربية  ،وفي صورة الرفض فإنه سوف يتم اللجوء إلى اإلنتزاع من أجل المصلحة العامة.
كما افاد رئيس المجلس البلدي أنه تم في األيام القليلة الفارطة عقد جلسة عمل بمقر البلدية مع السيد
المدير الجهوي للصحة يوم الخميس  2جانفي  0202حول توسعة المستوصا المحلي بالزاوية حيث قام السيد
المدير الجهوي للصحة بزيارة ميدانية للمستوصا المحلي حيث تم إقتراح توسعة ليشمل بعض األقسام للعيادات
الخارجية ومخبرا للتحاليل والتصوير باألشعة وقسما لألطفال وطب األسنان وطب النساء والتوليد مع توفير
قطعة أرض أخرى قريبة من المستوصا إلنجاز المشروع  ،كما ذكر رئيس المجلس البلدي بسعي البلدية إلقتناء
قطعة أرض دولية إلنجاز مستودع بلدي بحي الحريق حيث رصدت البلدية إعتمادات بميزانية  0202إلقتناء
قطعة األرض.
كما أشار رئيس المجلس البلدي في نفس السياق أنه تم عقد جلسة مع السيد المدير الجهوي للتجهيز
واإلسكان بسوسة يوم الجمعة  82جانفي  0202لتدارج بعض اإلشكاليات التي تهم تنوير الطريق الوطنية عدد
 8والطريق الحزامية وتعبيد الطريق والسهلة الوسطى بالطريق الوطنية عدد  ، 8كما تمت دعوة السيد المدير
الجهوي لزيارة مدينة زاوية سوسة لمعاينة بعض اإلشكاليات الخاصة بتصريا مياه األمطار داخل المنطقة
البلدية .
كما أفاد رئيس المجلس البلدي بتفعيل بعض اللجان البلدية التي تم إحداثها مؤخرا من ذلك لجنة
البناءات المتداعية للسقوط التي إنعقدت يوم اإلثنين  80جانفي  0202وكذلك لجنة المرور حيث عقدت جلسة
عمل يوم الجمعة  87جانفي  0202وإنطلقت في تصور قطعة مرورية بالمنطقة البلدية مؤكدا بالمناسبة على
ضرورة تنشيط اللجان البلدية وخاصة لجنة مراجعة الحدود البلدية ولجنة المرور  ،إثر ذلك أحال السيد رئيس
المجلس البلدي الكلمة إلى السادة الحضور لطرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي تمحورت كاآلتي :
المواطن العربي بوقزي :
ـ طالب بالتدخل لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلزالة األسالك الهوائية لشبكة الضغط العالي وإبدالها
بشبكة أرضية مشيرا إلى أنه قدم مطلبا في الغرض إلى السيد مدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز
بسوسة بتاريخ  8ماي  0281دون أي رد إلى حد هذا التاريخ .
المواطن لطفي المرداسي :
ـ تساءل عن سبب غياب أعضاء المجلس البلدي في الجلسات التمهيدية .
ـ تساءل عن مآل تنفيذ قرار هدم المنزلين الموجودين بالطريق التي سيتم بها إنجاز شبكة التطهير في إتجاه
محطة الضخ المزمع إنجازها.
المواطن وناس الغضبان :
ـ أشار إلى غياب مخفضات السرعة بشارع الجمهورية
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ـ طلب تنظيم الوقوف والتوقا للشاحنات أمام مقر التعاضدية الفالحية بزاوية سوسة
المواطن زهير بوكمشة :
ـ تساءل عن غياب أعضاء المجلس البلدي عن الدورات التمهيدية واإلستماع إلى مشاغل المواطنين
ـ مطالبة البلدية بالتدخل إلصالح بعض المنشآت العمومية واإلدارية بمدينة زاوية سوسة
المواطن سفيان الهريش :
ـ المطالبة بوضع حد للبناء الفوضوي خاصة بالسويهلة
ـ المطالبة بتنظيم التمارين والمنافسات الرياضية بالقاعة الرياضية لأللعاب الفردية
المواطن زياد الشبلي :
ـ تساءل عن المعايير المعتمدة من طرف بلدية زاوية سوسة حول توزيع المنح من طرف المجلس البلدي
للجمعيات الناشطة بزاوية سوسة .
المواطن ماهر عزوز :
ـ تساءل عن إشكالية تنظيم التظاهرات الرياضية بالتزامن مع التمارين الرياضية للجمعيات.
المواطن مجدي العياشي :
ـ تساءل عن غياب أعضاء المجلس البلدي في الجلسات التمهيدية لإلستماع إلى مشاغل المواطنين
المواطن أمين الشتيوي :
ـ طالب البلدية بالتدخل إلصالح القاعة الرياضية لأللعاب الفردية
المواطنة إلهام بارو :
ـ مطالبة البلدية بإجراء بعض اإلصالحات على القاعة الرياضية لأللعاب الفردية
ـ مطالبة البلدية بالتدخل إلصالح بعض الطرقات خاصة بنهج القدج
المواطن كمال الجامعي :
ـ مطالبة البلدية بالتدخل لتهيئة بعض الطرقات خاصة نهج المدرسة
ـ مطالبة البلدية بوضع خطة عملية للحد من ظاهرة إكتساح الرصيا بطريق مساكن وإيجاد الحلول الكفيلة
للمترجلين.
المواطن نورالدين براهم :
ـ مطالبة البلدية بالتدخل لدى الديوان الوطني للتطهير لربط مدرسة الجمهورية بشبكة التطهير
ـ مطالبة رئيس المجلس البلدي بدعوة أعضاء المجلس البلدي للحضور في الجلسات التمهيدية لإلستماع إلى
مشاغل المواطنين .
ـ المطالبة بوضع خطة عمل بالتنسيق مع األمن الوطني لحماية التالميذ من تهور بعض أصحاب الدراجات
النارية.
ـ مطالبة البلدية بالتنسيق مع الشرطة البلدية لتنفيذ قرارات الهدم خاصة لبعض الخروقات على الرصيا
ـ مطالبة البلدية بوضع خطة ناجحة لمعالجة البناء الفوضوي من بدايته
ـ مطالبة البلدية بتنفيذ قرار إزالة لكشك بطريق مساكن بجانب شركة STUNAS
ـ إلزام صاحب شركة سيهال للمياه المعدنية بعدم إيقاف الشاحنات في الطريق العام لتجنب تعطيل حركة المرور.
المواطن هيكل الحلفـاوي :
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ـ المطالبة بتهيئة مدخل الملعب البلدي القديم
ـ التساؤل عن تدخل البلدية في خصوص مجرى لمياه األمطار بجانب المدرسة اإلعدادية بالزاوية القصيبة
الثريات
ـ المطالبة ببرنامج البلدية لتهيئة نهج بنزرت
المواطن صالح بن نجيمة :
ـ مطالبة البلدية بإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ قرار هدم المنزلين المتواجدين بالطريق الرئيسي
لمشروع قنوات التطهير بحي الحريق.
المواطن فتحي العياشي :
ـ مطالبة البلدية بالسماح للسيدة فردوج العياشي صاحبة روضة خاصة بوضع حامي خشبي لحماية األطفال
من حوادث الطرقات .
المواطن ناجي قربـع :
ـ مطالبة البلدية بوضع خطة للحد من إكتساح الرصيا من طرف أصحاب المحالت التجارية بشارع  81جانفي
وطريق مساكن.
ـ مطالبة البلدية بمتابعة البناءات الجديدة
ـ مطالبة البلدية بمراقبة حاويات الفضالت التي يتعمد أصحاب المؤسسات رمي الفضالت بها
ـ مطالبة البلدية بمراقبة حدود قطع األراضي المتاخمة للطرقات  Borngeخاصة أثناء أشغال التعبيد .
ولدى إجابته على تساؤالت الحاضرين جدد السيد رئيس المجلس البلدي شكره للحاضرين على تدخالتهم
ومقترحاتهم حيث أكد على ضرورة مراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحثها على إزالة السالك الهوائية
بالنسبة للضغط العالي في أقرب اآلجال مع إستدعاء بعض المواطنين المتضررين لحضور الجلسة .
كما أفاد أن موضوع التطهير بنهج فلسطين والحريق والحمادة الشرقية يحضى بعناية ومتابعة شخصية
من رئيس المجلس البلدي وهو مبرمج في سنة  ، 0202كما أشار في نفس السياق أن البلدية ستقوم بمراسلة
الديوان الوطني لقيس األراضي لتحديد حدود قطع األرض المتاخمة لمرور شبكة التطهير وذلك تبعا لتواجد
منزلين متاخمين للطريق العام.
أما بالنسبة لمسألة مخفضات السرعة بشارع الجمهورية فقد أفاد رئيس المجلس البلدي أن البلدية قامت
بإقتناء معدات إصالح طرقات وستقوم بشراء الخرسانة اإلسفلتية في القريب العاجل وتنطلق في صيانة الطرقات
بمفردها كما ستعقد الجلسة جلسة عمل مع الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه لتقوم البلدية مستقبال
بصيانة وإصالح الطرقات عوضا عن الشركة المذكورة.
أما بالنسبة إلستغالل الرصيا فقد أفاد رئيس المجلس البلدي أن هذه الظاهرة منتشرة في كل البلديات
لكن ذلك اليحد من عزمنا عل ى مضاعفة الجهد من أجل التقليل من هذه الظاهرة وذلك بالقيام بحمالت دورية
بالتنسيق مع الشرطة البلدية .
ولدى إجابته على موضوع تغيب أعضاء المجلس البلدي عن الجلسة التمهيدية فقد أفاد أنه سوف
يدعـــــو أعضاء المجلس البلدي إلى ضرورة الحضور لإلستماع لمشاغل المواطنين والعمل على إقتراح الحلول
الكفيلة بذلك.
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