بلدية قرمدة
كتابة المجلس

محضر جلسة
الدّورة العاديّة الرابعة للمجلس البلدي لسنة 9102
السبت  01نوفمبر 9102

انعقدت الد ّورة العادية الرابعة لمجلس بلدية قرمدة لسنة  9102يوم السبت  01نوفمبر
 9102بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  91أكتوبر  9102وإثر استدعاءات
صها:
شخصيّة و ّجهــت إلى كافة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ  91نوفمبر 9102هذا ن ّ
وبعد أتشرف باستدعائكـــم لحضور الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة 9102
بقرمدة وذلك يوم السبت  01نوفمبر 9102على الساعة الثالثة مساء بقاعة الجلسات بقصر
البلدية ويصلكم صحبة هذا جدول أعمال هذه الدورة.
وقد تمت الجلسة برئاسة السيدة آمنة بوعزيز كريشان رئيسة البلدية وبحضور
السادة أعضاءالمجلس البلدي :لطفي المعزون  ،مح ّمد بلغيث ،خلود الجمل ،سامي
الجربي ،محمد القطي ،فيصل القطي ،رابعة هدريش،سمير السقا ،نادر سحنون،هالة
الزواري،فتحي كمون ،علي المطيبع ،فيصل الجراية،ايمان العموري،رحمة العيادي ،
سهام الشعبوني ،كوثر العيادي ومنجية الترعي.
وتغيب كل من السادة :عبدالسالم الجريبي  ،منذر كمون،نهى القبايلي ،آمنة سحنون
وازدهار عبدالناظر.
كما حضــر هذه الجلسة السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية وعدد من
المواطنين
افتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية بكلمة رحبت خاللها بالحاضرين وخاصة بالسيد
سمير السقا عضو المجلس البلدي الجديد المعوض للسيدة آمنة عبدالناظروقدمت جدول أعمال
الدورة المشتمل على النقاط التالية:
 )0المصادقة على مشروع ميزانية 9191
 )9المصادقة على اتفاقيات
 )3تعديل معاليم بلدية
 )4متابعة سير المشاريع البلديـة
 )5متابعة سير االستخالصات البلديـة
 )6متابعة الوضع البيئي
 )7المصادقة على مخطط التكوين (المساندة الفنية)
 )8متابعة المشاغل المثارة خالل الجلسة التمهيدية
 )2مواضيع مختلفة
فصادق أعضاء المجلس البلدي على جدول األعمال باإلجماع .

)0المصادقة على مشروع ميزانية :9191
أحيلت الكلمة للسيد نادر سحنون رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
التصرف لعرض مشروع ميزانية  9191للمصادقة تطبيقا للقسم السادس من الباب الرابع
من مجلة الجماعات المحلية والمناشير الصادرة عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة المتعلقة
بقواعد إعداد ميزانية البلدية لسنة  9191بصيغتها الجديدة شرعت البلدية منذ شهر جوان
الفارط في إعداد الميزانية حسب المراحل المحددة .
واعتمدت في ذلك التوجهات العامة للمجلس البلدي والمتمثلة أساسا في دعم البنية التحتية
وتطوير خدمات النظافة وتحسين الخدمات اإلدارية ودعم وتطوير األنشطة الرياضية
والثقافية واالجتماعية بالجهة .
وبعد عرض مختلف المعطيات اإلدارية والمالية والفنية شرعت اللجنة المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف في دراسة مشروع الميزانية مع مختلف اللجان البلدية حيث تم إعداد
مشروع أولي بعد تلقي طلبات مختلف اللجان ودراستها ومناقشتها كما تم تحديد مقترحات
الموارد المالية المتاحة بالتنسيق مع القابض البلدي قصد الحصول على ميزانية متوازنة تلبي
قدر اإلمكان مقترحات اللجان وضرورات السير العادي للعمل اإلداري .
وحيث تم عرض مشروع الميزانية على أنظار المكتب البلدي بتاريخ 04سبتمبر9102
وحظيت بموافقته .تم إحالة المشروع على أنظار أمين المال الجهوي بصفاقس  0قبل األجل
القانوني المحدد في  05أكتوبر صحبة مؤيدات الميزانية حيث قدر مشروع الميزانية بماقدره
 2775ألف دينار أي بتطور يساوي حوالي  %90مقارنة مع سنة  9102ويعود هذا التطور
أساسا إلى الترفيع في مبلغ القرض المخصص لمشاريع سنة  9191والمقدر بمبلغ
يساوي 0575الف دينار والترفيع في المبلغ المقدر لدعم الدولة والمقدر 9011الف دينار
إلى جانب المعلوم على المؤسسات ومبلغ االدخار بالنظر إلى تطور موارد العنوان األول
لسنة . 9102
وحيث أرسل السيد آمين المال الج هوي مالحظاته للبلدية في خصوص المشروع مالحظا
ضرور التخفيض في بعض التقديرات درست لجنة المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة
التصرف في جلستين متتاليتين مقترحات أمين المال الجهوي وبعض التعديالت التي تخص
أجور بعض األعوان واقترحت المشروع المعدل لتبلغ الميزانية  2520ألف دينار.
وحيث وافق المكتب البلدي في جلسته المؤرخة في  95نوفمبر  9102على مشروع الميزانية
لسنة .9191
وبعد تالوة رأي أمين المال الجهوي طبقا للفصل  073من مجلة الجماعات المحلية
المعروض على المجلس التصويت على تقديرات الموارد لكل عنوان في الميزانية حسب
األ جزاء واألصناف والتصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان حسب االقسام
والفصول:

بعد التداول صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على األجزاء واألصناف بالنسبة
للعنوان األول والثاني بإجماع الحاضرين .كما صادق كل أعضاء المجلس البلدي على نفقات
األول والثاني حسب األقسام والفصول باستثناء السيد علي المطيبع الذي اعترض على
الفصل  19-919المتعلق بمصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية.
و اثر ذلك تمت المصادقة على مشروع ميزانية  9191برمته باإلجماع .

)9المصادقة على اتفاقيات التالية :

عرض السيد محمد القطي المساعد االول لرئيس البلدية اتفاقيات للمصادقة:
 اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للفترة :9199-9191

بعد المداوالت صادق الحاضرون باالجماع على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للفترة
.9199-9191
 اتفاقية صفاقس الدولية:

بعد المداوالت طالب اعضاء المجلس بتقديم ملحق توضيحي وعند التصويت وافق 03
عضو واحتفظ بأصواتهم كل من السادة  :محمد بلغيث،سامي الجربي،رابعة هدريش وخلود
الجمل .وبذلك تمت المصادقة على اتفاقية صفاقس الدولية.
 اتفاقية " "citetقدم السيد فيصل القطي رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة
هذه االتفاقية:

وبعد االطالع على الفصول طالب أعضاء المجلس تعديل الفصل  8وتمت المصادقة
باإلجماع.
 اتفاقية تنفيذية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وبلدية قرمدة حول جيل جديد من
الباعثين -بلديات :

وبعد االطالع صادق أعضاء المجلس على هذه االتفاقية.

)0تعديل معاليم بلدية :

قدم السيد نادر سحنون مشروع قرار ترتيبي يتعلق بتعديل المعاليم البلدية للمصادقة:
و بعد عرض موضوع تعديل المعاليم على لجنة المالية و الشؤون االقتصادية و متابعة التصرف لجنة
األشغال و التهيئة العمرانية لجنة الشباب و الرياضة و الثقافة و لجنة تنمية الموارد و االستثمار بتاريخ 96
سبتمبر  9102وبعد تعليق مشروع القرار ببهو البلدية حسب االجال القانونية تم اقتراح تعديل المعاليم
البلدية التالية:
-0معلوم استغالل قاعة االجتماعات البلدية إلبرام عقود الزواج  311:دينار( الساعة الواحدة)
-9معلوم استغالل الطابق العلوي فوق روضة السالمي إلبرام عقود الزواج  71:دينار( الساعة الواحدة)
-3معلوم منح التربات بالمقابر البلدية  951:دينار
 -4معلوم استغالل الملعب المعشب  51:دينار للحصة(ساعة و نصف)
-5معلوم رفع حمولة ردم 51:دينار (حمولة واحدة)
-6معلوم رفع حمولة الزبيرة 51 :دينار (حمولة واحدة)
-7معلوم رخص اقامة المعارض التجارية  911:دينار (لليوم الواحد)

األثمان المرجعية للمعلوم على العقارات المبنية
صنف العقار
الصنف 0
الصنف 9
الصنف 3
الصنف 4

الثمن المرجعي للمتر المربع
المساحة المغطاة
المبني(بالدينار)
 051دينار
مساحة ال تتعدى  011متر مربع
 931دينار
مساحة تفوق  011متر مربع و
ال تتعدى  911متر مربع
 921دينار
مساحة تفوق  911متر مربع و
ال تتعدى  411متر مربع
 351دينار
مساحة تفوق  411متر مربع

وبعد التداول تم عرض مشروع التعديل على التصويت:
 معلوم استغالل قاعة االجتماعات البلدية إلبرام عقود الزواج  311:دينار( الساعة الواحدة)صادق المجلس البلدي باإلجماع.
 معلوم استغالل الطابق العلوي فوق روضة السالمي إلبرام عقود الزواج  71:دينار( الساعة الواحدة)صادق المجلس البلدي باالجماع.
 معلوم منح التربات بالمقابر البلدية  951:دينارصادق المجلس البلدي باإلجماع باستثناء السيدة رحمة العيادي.
 معلوم استغالل الملعب المعشب  51:دينار للحصة(ساعة و نصف)صادق المجلس البلدي باإلجماع.
 معلوم رفع حمولة ردم 51:دينار (حمولة واحدة)صادق على ذلك  7أعضاء واعترض  6أعضاء واحتفظ  3أعضاء بأصواتهم
 معلوم رفع حمولة الزبيرة 51 :دينار (حمولة واحدة)وافق على المقترح  5أعضاء واعترض  01أعضاء واحتفظ عضو بصوته وبذلك لم تتم المصادقة على
المعلوم
 معلوم رخص إقامة المعارض التجارية  911:دينار (لليوم الواحد)صادق المجلس البلدي باإلجماع.

األثمان المرجعية للمعلوم على العقارات المبنية
صادق  01أعضاء واعترض كل من السادة سامي الجربي ،علي المطيبع ،منجية الترعي ،رحمة العيادي،
خلود الجمل ورابعة هدريش.

وبالتالي تمت المصادقة على تعديل المعاليم المذكورة ما عدى معلوم رفع حمولة الزبيرة حافظت على
المعلوم القديم.

)4متابعة سير المشاريع البلدية:

تم عرض جدول متابعة سير المشاريع البلدية كاالتي:

 )5متابعة سير االستخالصات البلدية:
تم عرض جدول سير االستخالصات البلدية الى غاية  91نوفمبر 9102كما يلي:

)6متابعة الوضع البيئي:
تم عرض تقريرحول متابعة الوضع البيئي خالل األشهر التالية:سبتمبر ،أكتوبر
ونوفمبر كما يلي:

 )7المصادقة على مخطط التكوين (المساندةالفنية):
تم عرض جدول المصادقة على مخطط التكوين كما يلي:

وبعد المداوالت صادق الحاضرون باالجماع على مخطط التكوين.

)8متابعة المشاغل المثارة خالل الجلسة التمهيدية االخيرة:

تبعا لتدخالت المواطنين خالل الجلسة التمهيدية التي انعقدت بتاريخ 02
أكتوبر 0202أتشرف بمدكم بالتوضيحات التالية:
 البلدية تبذل في مجهود إلزالة النقاط السوداء بكامل المنطقة البلدية وتتولى إزالةالطوابي إذا وافق مالكوها .
 في خصوص المركب الثقافي البلدية بصدد إبرام عقد البيع لفائدتها خالل األيامالقليلة القادمة بعد أن تم الحصول على موافقة مراقب المصاريف العمومية.
 ستدرس البلدية إمكانية إزالة بعض األشجار الموجودة على الرصيف إذا أصبحتفعال تعطل المرور ببعض األنهج.
 قامت البلدية بحملة خالل األيام الفارطة لمقاومة الكالب السائبة بالتنسيق مع مصالحالشرطة البلدية.
 تم تنظيف محيط المكتبة العمومية ببوزيان. ابتدأ استغالل الملعب المعشب بالقاصة رقم .00 ميزانية البلدية لسنة  0202ستقدم بأكثر تفاصيل خالل الدورة العادية الرابعة. تم التنبيه على مستلزم محطة األسواق من تصرفات بعض األعوان العاملين معه. عقدت البلدية جلسة عمل لدرس مقترحات االنهج التي لم يقع تطهيرها وهي ساعيةمع ديوان التطهير إلى تطوير نسبة الربط بالشبكة.
 بالنسبة للمقر المخصص للجمعيات ستتولى البلدية خالل األيام القادمة انجاز بعضأشغال التهيئة والتطبيق به.
 التنبيه على مقاول التنظيف لتعهد الحاويات وتنظيفها. الشرطة البيئية والبلدية قاموا بإسداء مخالفات وصلت مبالغها في بعض األحيان إلى 022دينار إلى جانب حجز بعض وسائل النقل المخالفة.

) 9مواضيع مختلفة:

تم عرض مذكرات ادارية في عديد المواضيع كما يلي:
المذكرة االولى:
أجرررت البلديررة خررالل سررنة  0202منرراظرة النتررداب عملررة وقررد تر نم إثررر اإلعررالن عررن
أسماء المترشحين المقبولين إعداد قرارات اإلنترداب ثرم إحالتهرا عمرال بأحكرام الفصرل 020
من القانون األساسي للبلديات إلى سلطة اإلشراف للمصادقة.
صادقت سلطة اإلشراف على ج نل القرارات وت نمت إعادتها إلرى البلديرة فيمرا احتفظرت
بملف السيد منير البوعزيزي على أن يت نم إفادة البلدية بما سيت نم في شأنه الحقا حير أثيررت
مسألة تجاوز المترشح السن القانونية الجتياز المناظرة والذي سبق قبول ترشحه ث نم اإلعالن
عن نجاحه بناء على استظهاره بشهادة ترسيم بمكتب التشرغيل األمرر الرذي يمنحره تنفريال فري
ن
السن الجتياز المناظرة.
راسررلت سررلطة اإلشررراف مصررالح وزارة الداخليررة إلبررداء رأيهررا وهررذه برردورها أحالررت
الملف على أنظار مصالح رئاسة الحكومة وبقي األمر معلقا.

وحير بمرررور الوقررت لجررأ المشررار خررالل سررنة  0202إلررى القضرراء اإلداري طالبررا
إلغاء قرار التراجع عن التصريح بنجاحه (قرار ضمني) وقد قضت في شأن الدعوى الدائرة
االبتدائية للمحكمة اإلدارية بصفاقس بتاريخ  02جويليرة  0202بقبولهرا شركال وفري األصرل
إلغاء القرار المطعون فيه.
وحير يتعرينن تبعررا لررذل إمررا تسرروية وضررعية المشررار عبررر إتمررام إجررراءات انتدابرره
للعمل بالبلدية أو استئناف الحكم  ،المرغوب منكم دراسة الموضوع وإبداء الرأي.
وبعررد المررداوالت صررادق  01عضررو علررى انتررداب المررذكور واحررتفظ عضررو بصرروته
وبذل تمت المصادقة على االنتداب وإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة.
المذكرة الثانية:
متسوغ المقهى ومحل بيع األكلة الخفيفة بعدم رغبته
على إثر تلقي البلدية إعالم من
ن
في تجديد الكراء ،باشرت إجراءات تسويغ المحلنين عبر اإلعالن عن طلب عروض بتاريخ
 02أكتوبر 0202لكن لم يرد أي عرض.
غرة نوفمبر  0202أسفر عن
أعادت البلدية اإلعالن عن طلب عروض بتاريخ ن
تلقي عرضين أحدهما تقدنم به السيد رضا بن علي المصمودي وتبلغ قيمته سبعة عشر ألف
ومائة دينارا ( 000220222د) والعرض اآلخر تقدنم به السيد طارق بن العدالني العود
وتقدنر قيمته بخمسة عشر ألفا وخمسمائة دينارا (000220222د) وهو دون السعر
اإلفتتاحي المقدنر بسبعة عشر ألفا وخمسون دينارا ( 002020222د).
قررت لجنة فتح العروض وفرزها قبول العرض الذي تقدنم به السيد رضا
وحي
ن
المصمودي على أن يت نم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي ،المرغوب منكم
إبداء الرأي.
وبعد المداوالت صادق المجلس باإلجمراع وفوضروا لررئيس البلديرة إتمرام اإلجرراءات
اإلدارية الالزمة.
وتم سحب مواضيع المذكرات األخرى من جدول األعمال.
وأخيرا وبعد الننظر في ك نل المواضيع المدرجة بجدول األعمال اختتمت الجلسة أعمالها
ساعة السادسة مساء.
وكان ذل على ال ن

الكاتب العـــام

رئيــس البلديــــــة

البحري المثلوثي

آمنة بوعزيز كريشان

االسم واللقب
نادر سحنون
سهام الشعبوني
لطفي المعزون
ايمان العموري
رحمة العيادي
فيصل القطي
محمد القطي
فتحي كمون
خلود الجمل

اإلمضاء

االسم واللقب
محمد بلغيث
هالة الزواري
رابعة هدريش
سمير السقا
علي المطيبع
كوثر العيادي
فيصل الجراية
منجية الترعي
سامي الجربي

اإلمضاء

