الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية سيدي بوزيد

محضر:
الجلسة التمهيدية للادور اللعاية اللعللة لسسة 2017
2017/07/13

انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمييدية للدورة العادية الثالثة لسنة  2017لمنيابة الخصوصية لبمدية
سيدي بوزيـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الثالثاء  2017/ 06/13عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد

عبد الســــــــــالم

خضر رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة أعضاء النيابة:
 ال ازىـ ـ ــر احمدي
 رؤوف ف ـ ـ ـ ــرج

عضو
"

 ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزار الخالدي "
 أسامة ألسعيدي

القابض البمدي

وتغيب بعـ ـ ـ ـ ـ ــذر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة :احمد رحوم ـ ـ ـ ـ ــة ومكرم بن خميفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كما حضر الجمسة ممثمين عن بعض اإلدارات الجيوية والمحمية والمجتمع المدني بسيدي بوزيد وكذلك جمع
من مواطني المدينة

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 اعمال الجمسة التمييدية الذي اشتمل عمى بعض المواضيع المالية والعقارية ومسائل مختمفة.
اثر ذلك تناول الحضور جممة المواضيع المقدمة بالنقاش حيث تركزت جل التدخالت عمى :
 شكر وتنويو بما قامت بو البمدية من مجيودات جبارة لمتخمص من ظاىرة االنتصاب الفوضوي
 السوق البمدية الجديدة تعتبر من أىم المشاريع البمدية االقتصادية التي تستحق التنويو
 ضرورة تدعيم اإلدارة البمدية بإطارات وأعوان جدد بما يتناسب وتطور العمل البمدي في السنوات األخيرة

.1مسائــم مانٍـــــــة:
أ .نقم اعتمادات داخم انعنىان انثانً

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى

أنظار المجمس مقترح لتحويل اعتمادات داخل العنوان الثاني

كالتالي تقدر ب 300.967,380:د

تنقيص اعتمادات

ترفيع اعتمادات

التبويب عنوان الفصل المبلغ

التبويب

عنوان الفصل

06617ف
0001

بناء األسواق واألحٌاء 100.000,000
والمحالت التجارٌة
وتهٌئتها
اشغال تهٌئة مختلفة 65.967,380

 06616اشغال الصٌانة
ف  0021والتعهد
06603
ف 0001

قصر البلدية

165.967,380

 06603 135.000,000ف
0005

المبلغ

135.000,000

الجملــــــــــــــــــــة

300.967,380

الجملــــــــــــــــّـّــــــة

300.967,380

ب .مراجعة ثمن لزمة السوق األسبوعية لالنتصاب بعنوان سنة 2017
في إطار إنجاز أشغال تييئة السوق األسبوعية لإلنتصاب بسيدي بوزيد وذلك لتنفيذ المشروع المدرج
ضمن برنامج التعاون مع المكتب الدولي لمشغل والممول من طرف االتحاد األوروبي وتنظيمو بإحداث مواقع
جديدة ومحالت ذات صبغة تجارية ومينية لممنتصبين خارج محيط السوق لمقضاء عمى االنتصاب الفوضوي
وقد تم إبرام عقود تسويغ بين البمدية والمنتصبين ،مما انعكس سمبا عمى محاصيل السوق .وبعد ورود العديد
من التشكيات من طرف مستمزم السوق المذكور المتضمنة لممشاكل المعترضة لو والمتمثمة في:
 تقميص المكان المخصص لالنتصاب باعتبار ان السوق البمدية الجديدة انتصب في جزء كبير منالمكان المخصص لمسوق االسبوعية.
 المنتصبين الفوضويين والذين يدفعون معاليم االنتصاب اصبحوا داخل السوق الجديدة متمتعينبدكاكين( 122دكان) ومواقع لبيع الخضر والغالل(

 250موقع) مما اثر سمبا عمى مداخيل

المستمزم
ولألسباب المذكورة أعاله تم درس مقترح طرح جزء من ثمن لزمة المعاليم الموظفة عمى السوق
األسبوعية لالنتصاب بسيدي بوزيد من طرف االدارة البمدية والمقدر بسبعة وثمانين ألف وستمائة وستة
وستون دينا ار و  666مميما (  87.666,666د) بعنوان سنة  2017اي ما يعادل أقساط شيرين من الثمن
الجممي لمزمة والمقدر ب ــخمسمائة وستة وعشرون الف دينار ( 526.000,000د).

 .2مشروع مٍسانٍة انبهذٌة نسنة 2018
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار أعضاء النيابة مشروع ميزانية البمدية لسنة
لمناقشتو وابداء الرأي فيو كالتالي:

2018



تسىٌــة وضعٍات عقارٌــة

بناء على تقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الثالثاء
11جويمية  2017المتضمن تسوية عدد  04وضعيات عقارية ،عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد رئيس النيابة الخصوصية
عمى انظـار المجمس تسوية بعض الوضعيات العق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي:
 )1ضو و رمضان و لمين أبناء عمر بن احميدة حميدي
مساحة القطعة(م م)
االسم واللقب
ضو ورمضان ولمٌنا بناء
عمر بن أحمٌدة حمٌدي

 382م2

 )2البشير بن نصر بن الربيعي العميمي
مساحة القطعة(م م)
االسم واللقب
البشٌر بن نصر بن الربٌعً
العلٌمً

 403م2

الرسم العقاري

المالحظات

 :298حً اوالد بلهادي

سكن

الرسم العقاري

المالحظات

 :298حً اوالد بلهادي

سكن

 )3محمد الكرمي بن صغير بن عبداهلل الدالي و فتحي بن الصغير بن عبداهلل الدالي
المالحظات
الرسم العقاري
مساحة القطعة(م م)
االسم واللقب
محمد الكرمً بن صغٌر بن
عبد هللا الدالً وفتحً بن
الصغٌر بن عبد هللا الدالً

 778م2

 )4خديجة بنت صالح بن بشير عامري
مساحة القطعة(م م)
االسم واللقب
خدٌجة بنت صالح بن بشٌر
عامري

 30م2

 :310حً االنور الغربً

سكن

الرسم العقاري

المالحظات

 :310حً االنور الغربً

سكن

 .3تنقٍح انتنظٍم انهٍكهً نبهذٌة سٍذي بىزٌذ
في اطار تدعيم قدرات التصرف وتاىيل الم ـ ـوارد البشرية وتطويرىا وكذلك لضرورة مالئمـ ـ ــة العمل البمدي مع
ما يشيده من تطـور في جميع الميادي ــن والمجاالت عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى
أعضاء النياب ــة والحضور مقترحا لتنقيح التنظيم الييكمي لبمدية سيدي بوزيد

أنظار

 .4مسائــم مختهفـــة:
أ .انمصادقة عهى انخراط بهذٌة سٍذي بىزٌذ فً مشروع دراسة إستراتٍجٍة تنمٍة
انمذٌنة
في إطار إعداد إستراتيجية تنموية مستقبمية لمدينة سيدي بوزيد

,وتمشيا مع ما ت ــم إق ارره من طرف برنامج

االمم المتحدة لمتنمية المنضوي تحت إشراف ىيئة األمم المتحدة باختيار مدينة سيدي بوزيد ضمن تسع مدن
تونسية لمدخول في مش ــروع دراسة إستراتيجية تنمية بعض المدن التونسية
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار أعضاء النيابـ ـ ـ ـ ـ ــة والحضور مقترح انخراط بمدية سيدي
بوزيد ضمن مشروع دراسة إستراتيجية تنمية المدن التونسية.

ب .حىل تسىٌغ انمحالت انتجارٌــة وانصناعٍـة:
تبعا لمنشور السيد وزير الداخمية عدد  06بتاريخ 17فيفري1999حـ ــول تسويغ المحالت ذات الصبغة التجارية
والصناعية او السكنية والذي ينص عمى اعتم ــاد نسبة

 10%كنسبة قصوى ال يمكـ ـ ــن تجاوزىا عند الترفيع

فـ ــي معين الكراء السنوي لتمك المحالت,
لذلك عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار أعضاء النيابة مقت ـ ــرح عند ابرام عقود تسويغ

المحالت ذات الصبغة التجارية والصناعية اعتماد نسبة %5
وقد وقعت الموافقة عمى عرض ما جاء بجدول االعمال عمى أنظار أعضاء النيابة خالل
أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة 2017
ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهــــار

رئٌس النٌابـة الخصوصٌة
عبد السالم خضر

