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******************
* اإلطار القانوني لمجمسة :
الـ ـانون األساسي لمبمديات ع ــدد  33لسنة  1975المــؤرخ في  14ماي ، 1975
عمال بمقتضيات ق

المؤرخ في 17
وعمى جميع النصوص التي نقحتو أو تممتو وخــاصة القـانون عـ ــدد  48لسنة 2006
ّ
جويمية ، 2006

وعمال بمقتضيات األمر عدد  434لسنة  2017مؤرخ في  12أفريل  2017المتعمّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض

البمديـات بتراب الجميــورية التونسية ،

و بناء عمى االستدعاء الموجو الى كافة السادة أعضـاء النيابة الخصوصية الصـادر بتاريخ  2017 2018/02/16تحت

ع ــدد  905والمتضمن  :وبعد  ،يتشرف رئيس النيابة الخصوصية لبمدية مساكن باستدعائكم لحضور جمسة مجمس النيابة
الخصوصية الذي سيعقد دورتو العـادية األولى لسنة  2018عمى الساعة الخامسة مساء بقصر البمدية لمنظر في :

* مسائل إدارية ومالية
* مســـائل مختمفة

وفي انتظار تشريفنا بحضوركم تقبموا فائق االحترام والتقدير والسالم .

* وضع الجمسة في إطارها :

عقدت النيـابة الخصوصية لبمدية مساكن جمستيا العادية األولى لسنة  2018يوم األربعاء  28فيفري  2018عمى الساعة

الخامسة مساء بقصر البمدية برئـاسة السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية وبحضـور الســادة األعضاء:
 -الحبيب حميدة

 :المساعد األول

 -الناصر الخذيري

 :كاىية الرئيس رئيس دائرة مــساكن الجنوبية

 -لطفي رمضان

 :مساعد رئيس النيابة الخصوصية

 -ىدى بوىالل

 -فرج قويسم األكحل

 -ىاجر بوقدوحة

 -السيدة نادية محجوب

 :كـاىية الـرئيس رئيس دائرة الحي الجديد
 :مساعد رئيس النيابة الخصوصية

 :مستشار ورئيسة لجنة األشغال والتييئة العمـرانية
 :مستشار بمدي ورئيسة لجنة الشباب والرياضة والثقافة

وعن اإلدارة البمدية حضر :

 السيد فيصل بن مصطفى -السيدة ليمى الزينة

 السيدة سعاد البيمول -السيدة فاتن بوميزة

 :الكاتب العام لبمدية مساكن

 :ميندس معماري أول
 :عن مصمحة المالية

 :عن مصمحة اإلعالمية

افتتــاح الجمســـة :
تحية
رحب من خالليا بكل الحاضرين ّ
وقدم ليم ّ
افتتح السيد العربي قرطاس رئيس النيـابة الخصـ ــوصية الجمسة بكممة ّ
شكر وتقدير عمى تمبيتيم الدعوة ومواكبة أشغال الجمسة العادية األولى لسنة  2018لمجمس النيابة الخصـوصية.
ثم أشار إلى أن األعضاء الحـاضرين يمثمــون كافّة األعضاء مما يجعل ىذه الجمسة قـانونية طبقا لمفصل
ّ
المؤرخ في  17جويمية . 2006
القانون األساسي لمبمديات وخاصة القانون عدد  48لسنة 2006
ّ

 35من

وتم تعيين السيد الحبيب حميدة المسـاعد األول لرئيس النيابة الخصـوصية إلمضاء محضر الجمسة عمال بمقتضيات
ّ
المؤرخ في  17جويلية .2006
الفصل  41من القانون األساسي لمبمديات وخاصة القـانون عــدد  48لسنة 2006
ّ
إثر ذلك استعرض رئيس النيابة الخصوصية جدول األعمال التالي:
 - 1ممخص الجمسة التمييدية األولى لسنة 2018

 -2متابعة سير االستخالصات البمدية
 -3متابعة سير المشاريع البمدية
 - 4توزيع المال االحتياطي

 -5التنقيح النيائي لميزانية 2017
 -6تحويل اعتمادات

 - 7جدولة ديون البمدية

 -8حول تنظيم بطولة إفريقيا لممالكمة المحترفة
 -1تقرير الجمسة التمهيدية األولى لسنة 2018انعقدت الجمسة التمييدية األولى لسنة  2018يوم السبت  27جانفي  2018عمى الســاعة العاشرة صباحا بقصر البمدية
برئاسة السيد الحبيب حميدة المساعد األول لرئيس النيابة الخصــوصية و بحضور الســادة األعضاء وجمع من المواطنين

وممثمين عن الجمعيات والمنظمات .

وفي ما يلي ردود البلذية بخصىص بعض النقاط التي ت ّمت إثارتها خالل الجلسة:
تم التدخل بيا.
تم تعبيد ّ
وتم الترفيع في البالوعات في الطرقات التي ّ
عدة طرقات مشروع سنة ّ 2016
 ّالتصدي لمبناء
وتمت مراسمة أعوان الحرس البمدي لتكثيف حمالت
ّ
 -البناء الفوضوي ببني كمثوم اكتسح الطرقات ّ

تمت اإلشارة إلييا خالل
تمت مراسمة الشرطة البمدية لمتابعة البناءات الفوضوية في المنطقة والتي ّ
الفوضوي كما ّ
الجمسة التمييدية.

تم تخصيص اعتمادات لصيانة
 صيانة الطرقات أصبح ضروريا ّجدا باعتبار الحالة التي ىي عمييا ولمغرض ّ
الطرقات خالل سنة 2018

 -ضرورة عقد جمسة عمل مع أصحاب المعاصر قبل انطالق الموسم لمتحسيس بضرورة احترام التراتيب القانونية في

التصرف في نفايات المرجين
ّ
بعدة تدخالت في
بعدة مناطق من المدينة يكاد يكون يوما وقد ق ــام فريق التنوير العمومي ّ
 صيانة التنوير العمومي ّتم إدماجيا بالبمدية ويمكن توجيو مالحظاتكم في ذلك الموضوع
الغرض بمختمف المناطق بالمدينة و بالعمـادات التي ّ
يوميا ومباشرة إلى أعوان فريق التنوير العمومي .

تمت مراسمة الديـوان الوطني لمتطيير لمتدخل .
 توفير شبكات الصرفّ
الصحي يتطمّب اعتمادات كبيرة وقد ّ
بمجرد االنتياء من إعداد الدراسات
وسيتم التدخل بإنجــاز أشغال التعبيد
جيد
 أشغال تطيير حي النور متواصمة بنسق ّّ
ّ
الضرورية واإلعالن عن طمب العروض.

لمحد من ىذه الظاىرة عمما
 إشغال مفرط لمرصيف من قبل المحالت المفتوحة لمعموموسيتم القيام بحمالت مت ـواصمة ّ
ّ
لمحد من ىذه الظاىرة كما قامت مصالح الشرطة
وأن البمدية حاليا بصدد إعداد زمام اإلشغال الوقتي لمطريق العام ّ
بعدة تدخالت في ذات المجال .
البمدية ّ

عدة
 ضرورة تفعيل تنفيذ ق اررات اليدم نظ ار لتمادي أصحاب البناءات قي مواصمة األشغال وقد قامت البمدية بتوجيو ّضد المخالفين الذين لم يمتثموا لمق اررات البمدية والمتعمّقة باليدم .
دعاوي جزائية ّ
عدة قـ اررات في اإلزالة و اليدم وىذه العممية
كما قامت البمدية بالتنسيق مع الشرطة البمدية والحرس البمدي بتنفيذ ّ

وسيتم في القريب العاجل تنفيذ بعض الق اررات القديمة
متواصمة حاليا بالتنسيق مع المصالح األمنية
ّ
والتي لم يتم تنفيذىا .

 مراقبة المحوم وكيفية رفعيا :يمكن القيام بو في إط ــار حممة مشتركة بين الطبيب البيطري والشرطة البمدية ومصالحوستتم برمجة حممة في الغرض .
الصحة
و ازرة
ّ
ّ
تم إسناد صفقة إنجاز مشروع بناء مقر لمحماية المدنية وقريبا ستنطمق أشغال المشروع .
ّ -

تم توفير كراس المالحظات لممواطنين بقصر البمدية وبالدوائر البمدية ويمكن لكل مواطن تقديم مالحظاتو واستفساراتو
 ّعبر الكراس الذي تعمل البمدية عمى متابعتو.

تتكون من العمد ومن الديوان الوطني لمتطيير
 العمل البمدي عمل ميداني والمقترح ّالمقدم حول إحداث لجنة فنية ّ
والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه لتسجيل اإلخالالت والتدخل العاجل باإلصالح.

حد
 تفعيل دور لجنة البناءات المتداعية لمسقوط وضرورة مواصمة عمميا لوجود بناءات متداعية لمسقوط لم يتم إلى ّاآلن زيارتيا .
لمتصدي ليذه الظاىرة ومتابعة المخالفين كما تعمل البمدية عمى
 تف ّشي ظاىرة الكتابة عمى الجدران وضرورة العملّ
التدخل الفوري بدىن الجدران.

* -2متابعة سير االستخالصات البمدية

أعطى السيد الكاتب العام لبمدية مساكن لمحة حول سير االستخالصات البمدية وفقا لمبيانات المفصمة
بالجدول التالي :

تطور موارد البمدية مقارنة بالسنة الفارطة حيث تعتبر الموارد المحققة ذات أىمية كبيرة ويرجع
عمى إثر ذلك ّ
تم التأكيد عمى ّ
ذلك إلى أىمية المبالغ المستخمصة في معموم المؤسسات .

- 3متابعة سير المشاريع البمدية :

أعطى السيد فيصل بن مصطفى الكاتب العام لبمدية مساكن لمحة حول سير المشاريع البمدية مفصمة بالجدول التالي:
المشـــاريع الجديدة 2018
المشروع

تعبيد طرقات
اقتناء مباني التجمع وتعويض أراضي

الكمفة
1.248.000

مالحظات

نسبة اإلنجاز

تم إعداد الدراسة األولية
ّ
سيتم تحويل القسط األول بداية من شير مارس
2018

900.000

( طريق )30

اقتناء سيارات إدارية

120.000

اإلعالن عن طمب العروض 2018/03/01

تركيز خزان وقود بالمستودع البمدي

80.000

توسعة دار الشباب

100.000

بتقدم مشروع المستودع البمدي
مرتبط ّ
بصدد إعداد الدراسة

وقاية مدارج بممعب الرقبي

20.000

اإلعالن عن االستشارة 2018/03/02

تيذيب حي النور

1.500.000

تعيين مكتب دراسات

*المشـــاريع المتواصمة
المشروع

الكمفة

تعبيد طرقات

1.625.769

تييئة المستودع القسط  2واعادة تييئة

544.671

نسبة اإلنجاز
%100

مالحظات
بصدد تسجيل الصفقة

منطقة األمن
اقتناء معدات نظافة وطرقات

1.056.789

تييئة حديقة الشيداء

344.887

%50

اقتناء تجييزات مراقبة

50.023

% 100

اقتناء تجييزات مراقبة لوسائل النقل 46.479 GPS

% 100

%30

 - 4توزيع المال اإلحتياطي :
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أن المعروض عمى المجمس البمدي الموقر النظر في جدول ضبط المال
االحتياطي واالنتقالي لسنة  2018وتوزيعو.

قرار المجمس
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى توزيع المال اإلحتياطي واإلنتقالي لسنة  2018عمى
ّ
المبين أعاله .
النحو ّ

التنقيح النهائي لميزانية 2017
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أن المعروض عمى أنظار المجمس البمدي الموقر التنقيح النيائي

لميزانية سنة  2017وفقا لمجداول المبينة أسفل ىذا .

قــرار المجمس :

المبين أعاله .
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى التنقيح النيائي لميزانية سنة  2017عمى النحو ّ
ّ
 -6تحويل اعتمادات
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أن المعروض عمى السادة األعضاء النظر في تحويل االعتمادات المبينة

بالجدول التالي حتى نتمكن من تحويل المنح المسندة في إطار التمويل العمومي لفائدة جمعية كرة السمّة وجمعية النخبة

بمساكن .

ع
1

فصل
04400

§

المحول منيا
الفصول
ّ
بيان النفقات

§§

نفقات

المبمغ
000د 12 500

ع فصل
03305 1

التصرف
ّ

§
12

المحول إلييا
الفصول
ّ
§§

بيان النفقات

تدخالت لفائدة

المبمغ
 000د2 500

الجمعيات
الرياضية :

الطارئة

جمعية كرة السمة
تدخالت لفائدة

000د 10 500

الجمعيات
الرياضية :
جمعية النخبة
000د 12 500

الجممــــة

000د 12 500

الجممـــــة

قرار المجمس :

تم بيانو بالجدول أعاله.
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى تحويل االعتمادات حسب ما ّ

 -7حول جدولة ديون البمدية :

أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أنو في إطار تطيير المديونية البمدية وتبعا لمقتضيات منشور السيد وزير
الشؤون المحمية والبيئة عدد  4بتاريخ  05ديسمبر  2017حول تطيير مديونية البمديات لسنة  2016وما قبميا وحيث انتفعت
بمدية مساكن بمساعدة من الدولة في خالص ديونيا ما قبل سنة 2016

وفي ما يمي جدول بياني ليذه الديون وكيفية خالصيا .

بحساب الدينار
البيان
جممة ديون المؤسسات
العمومية

ديون 2016
77.465

ديون 2017
726.144

الجممة
803.609

