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انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمييدية للدورة العادية األولى لسنة  2017لمنيابة الخصوصية
لبمدية سيدي بوزيـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الجمعة 2017 / 01 / 27عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد عبد
الســــــــــالم خضر رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابة:
 ال ازىـ ـ ــر احمدي

عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

 نزار الخال ـ ـ ـ ـ ــدي
 رؤوف ف ـ ـ ـ ــرج
 أسامة السعيدي

"
"
القابض البمدي

كما حضر الجمسة ممثمين عن بعض اإلدارات الجيوية والمحمية والمجتمع المدني بسيدي بوزيد وكذلك
جمع من مواطني المدينة
وقد صدر لمسادة أعضاء النيابة الخصوصية استدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في الغرض ىذا نصو " :أتشرف باستدعائكم
لحضور أشغال الجمسة التمييدية لمدورة العادية األولى لسنة  2017المقرر عقدىا يوم الجمعة /27
 2017/01عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديــة.
في بداية الجمسة رحب السيد رئيس النيابة الخصوصية لبمدية سيدي بوزيد بكل الحضور شاك ار اياىم
عمى قبول الدعوة لحضور ىذه الجمسة والمساىمة في العمل عمى النيوض بالعمل البمدي وتطويره بمزيد
من االقتراحات والتصورات من اجل مصمحة المدينة ومتساكنييا.بعد ذلك استعرض السيد رئيس النيابة
مشروع جدول أعمال الجمسة التمييدية الذي اشتمل عمى بعض المواضيع المالية والعقارية ومسائل
مختمفة.
اثر ذلك تناول الحضور جممة المواضيع المقدمة بالنقاش حيث تركزت جل التدخالت عمى :
 الحرص عمى خالص الديون البمدية من اكرية وجباية وغيرىا من احل تدعيم الميزانية البمدية شكر لما تقوم بو البمدية فيما يخص البنية التحتية بالمدينة والمطالبة بمزيد العمل عمى ذلك داخل بقيةاألحياء
استحسان مه كل األطراف المتدخلة لفكرة تسمية بعض االوهج والشىارع بالمديىة باسم احد شهداءالىطه وتخليد ذكراي

.1مســـائل ماليـــة
أ .الترفيع النهائي في ميزانية البلدية لسنة 2016
نظ ار لمزيادة الحاصمة بميزانية البمدية لسنة ,2016عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى
أنظار المجمس مقترح لمترفيع النيائي لميزانية البمدية لسنـ ـ ــة  2016دخال وصرفا من:
11.800.000,000د إل ـى 13.071.172,171د آي بزيادة قدرى ـ ــا 1.271.172,171د متأتية من:
 فائض العنوان األول 254.644,740:د
 منح صندوق القروض 244.000,000 :د
 الترفيع في 139.601,781 : 80%د
 الترفيع في المناب من مدخر المال المشترك 07.126,000 :
 موارد صندوق القروض  670.000,000:د
 موارد الجزء الخامس  56.265,952 :د


التخفيض في المنقول  100.466,302 :د

ب .تنقيح ميزانية البلدية لسنة 2017
نظرا للزٌادة الحاصلة بمٌزانٌة البلدٌة مـن 12.402.000,000د إلى 12.683.165,449د
عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظــــــــــار المجلس مقترح لتنقٌح مٌزانٌة
البلدٌة لسنة  2017بزٌادة قدرها 281.165,449د متأتٌة من :
 الترفٌــــع فً 261.715,497 : % 80د
 موارد الجزء الخامس 19.449,952:د

ج .تحويل اعتماد داخل العنوان الثاني
في إطار تييئة المنتزه الحضري وكذلك تييئة فضاء لمشرطة البيئية والمواطن  ,عرض السيد رئيس
النيابة الخصوصية عمى أنظـ ـ ـ ـ ــارالمجمس مقترح تحويل اعتماد قدره 770.000,000د من الفصل
 06603ف  (0001قصـ ـ ــر البمدية ) إلى:
150.000,000 د إلى الفصل  06603ف  ( 0005أشغال تييئة مختمفة)
620.000,000 د إلى الفصل  06615ف ( 0002تييئة المنتزىات )

.2تسويـــة وضعيات عقاريـــــــــةر
بناء عمى تقرير المجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المتضمن تسوية عدد 06
وضعيات عقارية ،عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى انظـار الحضور تسوية بعض
الوضعيات العق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي:
 )1محمد الطاهر بن محمد بن عبداهلل القروي

االسم واللقب
محمد الطاىر بن

مساحة القطعة(م م)
 326م2

محمد بن عبد اهلل

الرسم العقاري
 :310حي االنور

المالحظات
سكن

الغربي

القروي

)2الحسين بن محمد بن محمد بوعالقي

االسم واللقب
الحسٌن بن محمد بن
محمد بوعالقً

مساحة القطعة(م م)
 309م2

الرسم العقاري
 :310حً االنور الغربً

المالحظات
سكن

)3حلمي بن الهادي بن سعد العافي

االسم واللقب
حلمً بن الهادي بن
سعد العافً

مساحة القطعة(م م)
 254م2

الرسم العقاري

المالحظات
سكن

 :310حً االنور
الغربً

)4مطلب االستاذ فيصل الطاهري نيابة عن اخميلة بن محمد ظاهري

االسم واللقب
االستاذ فٌصل
الطاهري نٌابة عن
اخمٌلة بن محمد
ظاهري

مساحة القطعة(م م)

الرسم العقاري

المالحظات

 398م2

 :298حً اوالد بلهادي

سكن

)5محمد الطاهر بن الوردي بن علي الصالح جزيري

االسم واللقب
محمد الطاهر بن
الوردي بن علً
الصالح جزٌري

مساحة القطعة(م م)
657م125+2م2
الجملة782:م2

الرسم العقاري

المالحظات

 :298حً اوالد بلهادي

سكن

)6منجي بن سليمان بن غريسي أوالد احمد بن علي

االسم واللقب

مساحة القطعة(م م)

منجً بن سلٌمان بن
غرٌسً اوالد احمد
بن علً

 213م2

الرسم العقاري
 :310حً النور
الغربً

المالحظات
سكن

.3المصادقـة على تنفيذ صفقـة مجمعة القتناء معذات نظافة
وطزقات.
في إطار تنفيذ صفقة مجمعة القتناء معدات نظافة وطرقات تمول في شكل قروض من
طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحمية لفائدة البمديات ,وتبعا لمطمب المقدم من

طرف بمدية سيدي بوزيد حسب المراسمة عدد

 2347بتاريخ 11نوفمبر  2016المتع ـ ـ ــمق

بقائمة اآلليات التي تعتزم البمدية اقتناءىا في إطار ىذه الصفقة المجمعة ,وتبعـ ـ ـ ــا لموافقة
الصندوق من حيث المبدا عمى تمكين البمدية من جميع المعدات المطموبة حسب المكت ــوب
عدد  378بتاريخ 27جانفي  2017وىي كالتالي:

 شاحنة ضاغطة  16م3 الة شحن-

trax
 200حاوية  770لتر حديدية

.4مسائــل مختلفة :
* -طلب تسمية نهــــــــــج
تبعا للطلب المقدم من طرف والد الشهٌد المالزم أول :

أنيسرألصعلمـ ـ ــي الذي

استشهد فً أحداث سٌدي علً بنعون حول النظر فً إمكانٌـــــة تسمٌة إحدى المؤسسات
أو األنه ــج والشوارع الراجعة للبلدٌة بالنظــر باسم ابنه تخلٌدا لذكراه ,عرض السٌد
رئٌـــس النٌابة الخصوصٌة على أنظار الحضور مقترح لتسمٌة النهج الرابط بٌن شارع
الحبٌب بورقٌبة ونهج القٌروان مرورا بمدرسة حً الخضراء باسم الشهٌد أني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسرألصعلميرر
وقد وقعت الموافقة على عرض ما جاء بجدول االعمال على أنظار

أعضاء النيابة خالل

أشغال الدورة العادية األولى لسنة 2017
ورفعت الجلسة حوالي الساعة منتصف النهـــــــــار

رئيس النيابة الخصوصية
عبد السالم خضر

