اجلمهورية التونسية

وزارة الشؤون احمللية والبيئة
بلدية صفاقس
ادارة الشؤون البلديـ ـ ــة

اجمللس البل ـ ـ ـ ــدي

الدورة العادية الثانية لسنة 2018
التاريخ  8 :مـ ـ ـ ــاي 2018
الساعة  :الثالثة بعد الزوال

التأمت مبقر قصر بلدية صفاقس الدورة العادية الثانية جمللس النيابة اخلصوصية لبلدية صفاقس لسنة 2018
يوم الثالاثء  8مــاي  2018على الساعة الثالثة بعد الزوال اثناء جلسة علنية برائسـ ـ ــة السي ـ ـ ـ ـ ـ ــد محزة الظاه ـ ـ ـ ـ ــري
رئيس النيابة اخلصوصية وحبضور اعضاء النيابة اخلصوصية اآليت ذكرهم  :وسيم ال ـ ـ ـ ـ ــزواري – الطاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املساكين
هيكل وايل – عماد املعلول – منذر مخاخم  -ربيعة بلفقرية – امحد الرتكي – سلوى بوصرصار – عمار عثمان
و مها الزايين .
وقد تغيب ابعتذار الس ـ ـ ـ ـادة  :حممد قطاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة – أنيس كمون -ـ حممد بن مجاعة – فتحي الشعري
حممد الفقي – عبد اجمليد خشارم – سليم عبيد وأمحد صولة .
كما حضر هذه اجللسة السـ ـ ـ ــادة  :حامت النحايل معتمد صفاقس املدين ـ ـ ـ ــة وفتحي بن رابح معتمد
صفاقس الغربية والسيد حافظ اهلمامي الكاتب العام للبلدية والسادة املديرون وكواهي املديرين ورؤساء املصاحل
البلدية وعدد من االطارات اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم .
افتتح اجللسة على بركة هللا السيد محزة الظاهري رئيس النيابة اخلصوصية مرحبا ابحلاضرين ومذكرا ابالطار
القانوين اليت تنعقد مبقتضاه دورات اجمللس البلدي وهو الفصل  32من القانون االساسي للبلدايت الذي جاء
فيه ما يلي  " :يعقد اجمللس البلدي وجواب اربع دورات عادية يف السنة يف أشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمب
وتسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجواب جلسة متهيدية شهرا على االقل قبل اتريخ انعقاد الدورة .

-2وقد انعقدت اجللسة التمهيدية للدورة العادية الثانية يوم اجلمعة  20أفريل  2018وتبعا ملراسلة السيد
وايل صفاقس عدد  0405/1679بتاريخ  27أفريل  2018الذي جاء فيها ما يلي  " :عمال ابلفصل 33
من القانون االساسي للبلدايت الذي ينص على ان اجمللس البلدي ينظر يف دورته املنعقدة يف شهر ماي يف
احلساب املايل الذي يقع اعداده طبقا للفصل  282من جملة احملاسة العمومية  ،وبناء على مقتضيات القرار
املؤرخ يف  13جويلية  2015املتعلق بضبط الشروط الدنيا املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق
القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ومراعاة ملوعد االنتخاابت البلدية ليوم  6ماي  " 2018متت مطالبة
اجملالس البلدية بعقد الدورة العادية الثانية لسنة  2018يف أجل أقصاه يوم  11ماي  2018وذلك للمصادقة
على احلساب املايل لسنة 2018
مث قدم جدول اعمال اجللسة والذي تضمن املواضيع التالية :

ج ـ ـ ـ ـ ــدول االعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
 )1متابعة سري املشاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
 )2متابعة سري االستخالصات
 )3متابعة سري النفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
 )4املصادقة على احلساب املايل لسنة 2017
 )5قرار تنقيح ميزانية 2017
 )6مراجعة املشاريع املدرجة ابلبانمج االستثماري 2018-2017
 )7قبول هبة متمثلة يف 3دراجات انريـ ـ ـ ـ ــة
واثر مصادقة اجمللس على جدول االعمال ابالمجاع تطرق احلاضرون اىل مناقشة املسائل املدرجة به
على النحو التايل :

-15 )6مراجعة املشاريع املدرجة ببانمج املخطط االستثماري 2018/2017
السيد رئيس النيابة الخصوصية :
انعقدت جلسة عمل باشراف السيد رئيس النيابة الخصوصية بتاريخ  7ماي  2018خصصت لمتابعة
سير المشاريع ،
وحيث تبين ان بعض المشاريع لم يتم انجازها ومشاريع اخرى عرفت بعض العراقيل تمت التوصية
بما يلي :
 )1الغاء المشروع المتعلق بتهيئة ساحة باب الديوان والذي خصصت له اعتمادات تقدر بـ  300أد
ضمن برنامج الستثمار لسنة  2018-2017باعتبار ان المشروع المذكور يتطلب دراسة معمقة تفوق
العتمادات المرصودة
كما تمت التوصية بالغاء القرض المخصص لهذا المشروع وقدره  100أد واستغـــالل التمويل الذاتي
والبالغ  200أد كاعتماد اضافي لفائدة مشروع المسرح البلدي
 )2خصصت البلدية ضمن البرنامج الستثماري  2018/2017اعتمادا قدره  500أد ممول بواسطــــة
تمويل ذاتي لمشروع تهيئة المصب البلدي بطريق الميناء
وقد قامت البلدية باجراءات ابرام صفقة بتاريخ  8أفريل  2018بقيمة  309 ، 400أد لشغــال حفــــر
وردم مصب الميناء
وقد تمت التوصية بتحويل العتمادات المتبقية والبالغة حوالي  190أد كتمويل ذاتي واضافتها لنجاز
مشروع تهيئة دائرة سيدي منصور المدرج بمخطط الستثمار البلدي لسنة  ( 2018خصص لهذا المشروع
اعتماد قدره  100أد )
 )3الغــاء القرض المخصص لمشروع تهيئة المتحف بقصر البلدية والبالغ كلفته  300أد وذلك حفاظــا
على طاقة المديونية البلدية
فالمعروض عليكم الموافقة على مراجعة المشاريع المدرجـــة ببرنامج الستثمار  2018-2017حسب
ما تم بيانه .

فم ــا راي اجمللـ ــس ؟
واثر النقاش صادق المجلس على ما يلي :
 )1الموافقة بالجماع على ارجاء المشروع المتعلق بتهيئة ساحة باب الديوان لسنة  2019والذي
خصصت له اعتمادات تقدر بــ  300أد ضمن البرنامج الستثماري لسنة  2018باعتبار ان
المشروع المذكور يتطلب دراسة معمقة تفوق العتمادات المرصودة .
كما تمت الموافقة بالغاء القرض المخصص لهذا المشروع وقدره  100أد واستغالل التمويل
الذاتي والبالغ  200أد كاعتماد اضافي لفائدة مشروع المسرح البلدي والمدرج ضمن ميزانية 2018

-16 )2الموافقة بالجماع على تحويل العتمادات المتبقية لمشروع تهيئة المصب البلدي بطريق
الميناء والبالغة حوالي  190أد والمخصصة كتمويل ذاتي لفائدة انجاز مشروع تهيئة دائرة سيدي
منصور المدرج بمخطط الستثمار البلدي لسنة  ( 2018خصص لهذا المشروع اعتماد قدره  100أد )
مع تسجيل اعتراض كل من السيد هيكل والي والسيدة مها الزياني .
 )3الموافقة بالجماع على الغاء القرض المخصص لمشروع تهيئة المتحف بقصر البلدية
واعتماد صيغة تمويل جديدة تتمثل في التمويل الذاتي للمشروع ضمن الميزانية البلدية وذلك حفاظا
على طاقة المديونية

 ) 7قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السيد رئيس النيابة الخصوصية :
اتصلت البلدية صحبة جدول السيد رئيس دائرة البستان عدد  158بتاريخ  20أفريـــــــل 2018
بمكتوب السيد محمد بن سالم العيادي وكيل شركة العيادي لبيع القمشة مؤرخ في  10أفريل  2018يتعلق
بطلب تقديم هبة لفائدة البلدية تتمثل في ثالث دراجات نارية من نوع " بيجو " وذلك في اطار دعم العمــل
البلدي .
واثر عرض الموضوع على انظار لجنة الشؤون الدارية والمالية والقانونيـــة المنعقـــدة بتاريــــخ
 7ماي ، 2018
فالمعروض عليكم قبول الهبة آنفة الذكر .
فمــــا رأي المجلـــــس ؟
ارجاء النظر وعرض الموضوع من جديد على انظار لجنة الشؤون االدارية والمالية .

ويف خامتة اجللسة ج مدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره لكافة احلاضرين على ما ابدوه
من عناية واهتمام ابملواضيع املدرجة جبدول اعمال هذه الدورة .
وأعلن يف حدود الساعة السادسة ومخسة عشرة دقيقة عن رفع اشغاهلا .
صفاقس يف  14ماي 2018

املقرر عن اجمللس

الكاتب العام للبلدية

وسيم الزواري

حافظ اهلمامي
رئيس النيابة اخلصوصية
محزة الظاهري

وقعت هذه المفاوضة في الجلسة العمومية للدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2018
المنعقدة بتاريخ  8ماي  2018باشراف السيد رئيس النيابة الخصوصية وبحضور السادة اعضاء النيابة
الخصوصيـــة باستثناء الســــادة  :محمد قطاطة ـ محمد بن جماعـــة ـ فتحي الشعـــري ـ أنيــــس كمون
عبد المجيد خشارم ـ سليم عبيد ـ محمد الفقي وأحمد صولة المتغيبين باعتذار .
هذا وعمال بالفصل  32من القانون الساسي للبلديات انعقدت الجلسة التمهيدية التي سبقت
هذه الدورة يوم الجمعة  20أفريل . 2018
وتبعا لمراسلة السيد والي صفاقس عدد  0405/1679بتاريخ  27أفريل  2018الذي جاء
فيها ما يلي  " :عمال بالفصل  33من القانون الساسي للبلديات الذي ينص على ان المجلس البلدي ينظر
في دورته المنعقدة في شهر ماي في الحساب المالي الذي يقع اعداده طبقا للفصل  282من مجلة
المحاسة العمومية  ،وبناء على مقتضيات القرار المؤرخ في  13جويلية  2015المتعلق بضبط الشروط
الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
ومراعاة لموعد النتخابات البلدية ليوم  6ماي  " 2018تمت مطالبة المجالس البلدية بعقد الدورة العادية
الثانية لسنة  2018في أجل أقصـــاه يـــوم  11ماي  2018وذلك للمصادقـــة على الحســاب المالي
لسنة . 2018

