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 الجمهورٌة التونسٌة

  والبٌئةوزارة الشؤون المحلٌة

     بلدٌة قفصة

محضر المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌـــــــة بتارٌـــــــــــــــــــــــــخ 

 2020 مارس 04

 على 2020 مارس 04 التأم المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌة األولى ٌوم االربعاء 

 2020 فٌفري 29الساعة الثالثة مساء برئاسة السٌد حلمً الهانً رئٌس البلدٌة عوضا عن ٌوم السبت 

بسبب عدم اكتمال النصاب القانونً بعدد األعضاء الحاضرون بهذا التارٌخ وذلك بمقر قصر البلدٌة 

 :وبحضور السادة أعضاء المجلس 

 محظه سرَقت- 

محمذ علٍ - 

مختبر مىبرٌ - 

 مىً غزبُت- 

 محزس بىبكز- 

 علٍ جعفز طلُمبن - 

محمذ األخضز صىَذ - 

درصبف الحبج صبلح - 

 التىهبمٍ الذَبٍ- 

 شكزٌ قزوٌ- 

طهبم عىاوظُت - 

 محمذ الشزَف بلحظه- 

طىً اِجزٌ - 

 رابح صىَلح- 

فىسَت وصُب - 
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آطُب مىطبوٌ - 

 هبدَت صىة- 

 :وتغُّب عه الجلظت الظبدة 

عبطفت داللٍ - 

 عُظً حمذ- 

 محمذ سوارٌ- 

بظمت بشتُىٍ - 

طبرق عمزاوٍ - 

 الحبُب سروقٍ- 

 ةوٌٍعبذ الملك جذا- 

طلىي مىبرٌ - 

خُزة بشبتىُت - 

محمذ الصبلح عثمبن  - 

هبجز عببدٌ - 

 الهبم عمزٌ- 

طىذص محمذٌ - 

 صفبء الشزَف- 

 هذي صىَذ- 

 طمُزة تلٍ- 

اَمبن حزشبوٍ - 

عبذ الظالم طلُمبن - 

 :كمب حضز الظبدة 

 رئُض مزكش الشزطت البلذَت- 

 أعىان الشزطت البُئُت- 
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 ممثلُه عه المجتمع المذوٍ- 

 وقرر الجلسة السٌد منٌر عرفة كاتب عام البلدٌة بمساعدة السٌدة عواطف ظاهري كاهٌة مدٌر 

 .االدارة الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً

افتتح الجلسة السٌد رئٌس المجلس مرحبا بالحضور وأشار الى المخاطر الصحٌة التً تحوم  

حول بالدنا بسبب اكتشاف أول حالة لمصاب بمرض الكورونا بمدٌنة قفصة واخضاع أشخاص آخرٌن 

للحجر الصحً وأشار الى تكاتف جمٌع الجهود المحلٌة والجهوٌة والوطنٌة لمجابهة هذا الوباء وتمنى 

 .من هللا حماٌة البالد من هذه اآلفات

 وفً اطار تنفٌذ مقتضٌات النظام الداخلً للمجلس دعى السٌد رئٌس المجلس االلتزام باألحكام 

الخاصة بالمداخالت وااللتزام بجدول أعمال المجلس  والتزام رؤساء اللجان بعقد جلساتهم فً اآلجال 

 .ثم استعرض جدول أعمال هذه الجلسة. وتحمل المسؤولٌة المناطة بعهدتهم

 تقارٌر اللجان البلدٌة- 

 انتخاب رئٌس لجنة التعاون الالمركزي- 

 2019تقٌٌم تنفٌذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدٌة لسنة - 

 مذكرة حول تعدٌل مخطط االستثمار البلدي- 

مذكرة حول االعداد للزمة سوق الجملة للخضر والغالل ولزمة رفع السٌارات المخالفة الى مستودع - 

 الحجز 

مذكرة حول معلوم االشهار بواسطة اللوحات االشهارٌة المركزة من طرف المؤسسات المختصة فً - 

 2018االشهار لسنة 

أجبان سٌدي : مذكرة حول مطلب السٌدة مفٌدة غاء رئٌس ادارة الشركة التعاونٌة للخدمات الفالحٌة - 

 عٌش

 مذكرة حول تغٌٌر تسمٌة بعض األنهج والشوارع- 

 مذكرة حول تسوٌة تقسٌم غٌر مصادق علٌه- 
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 مذكرة حول وضعٌة مشارٌع أنشطة المقاهً والمحالت المماثلة الموجودة باألحٌاء التجارٌة- 

 وضعٌة المواطن محمد الٌوسفً والمواطنة فوزٌة الحمٌدي: تسوٌة وضعٌات عقارٌة - 

 مذكرة حول متابعة مطالب االعتراض على المعلوم على العقارات- 

ثم أعطى السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة الذي 

 :استعرض التقرٌر التالً 

 تقرٌر لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة

 التحٌة إلى أعضاء المجلس البلدي

 الضٌوف الكرام

 السٌد رئٌس البلدٌة 

 عدٌد المواضٌع سٌتم خالل هذه 2020 فٌفري 27تناولت لجنة األشغال خالل جلستها المنعقدة بتارٌخ 

وتمحورت المواضٌع المطروحة حول النقاط . الدورة للمجلس البلدي عرض بعضها علٌكم للمصادقة

 :التالٌة مصحوبة برأي اللجنة 

مشروع إتفاقٌة تنفٌذٌة بٌن وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل وبلدٌة قفصة  حول جٌل جدٌد من  - 1

سجلت اللجنة المالحظات التً تقدمت بها مصلحة النزاعات ألخذها بعٌن االعتبار وتمثلت : الباعثٌن 

 :خاصة فً 

 تعهد وصٌانة الفضاءات الخضراء  * 

 صٌانة الطرقات واألرصفة  * 

 .رفع الفضالت وكنس األنهج والطرقات والمقابر  * 

ارتأت اللجنة اعادة النظر  : (2459الرسم العقاري )تسوٌة تقسٌم غٌر مصادق علٌه برأس الكاف  - 2

فً الملف الفنً للتقسٌم وتعدٌله وتمكٌن الطالبٌن من مستحقاتهم بعد مراجعته من جدٌد من قبل اللجنة 

 .وتكلٌف دٌوان قٌس األراضً العداد الملف واحالته على أنظار اللجنة
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اقترحت اللجنة : وضعٌة مالعب األحٌاء فً إطار الشراكة بٌن القطاع العام والقطاع الخاص  - 3

 .انشاء مالعب أحٌاء استجابة لمطالب المواطنٌن

اقترحت اللجنة الموافقة  : (قبالة المقر)مطلب فوج الكشافة فً العناٌة بالحدٌقة المجاورة لمقر الفوج - 4

 .على ذلك مع االلتزام بما جاء بالمطلب

اقترحت اللجنة احالة : مشارٌع أنشطة المقاهً والمحالت المماثلة الموجودة باألحٌاء التجارٌة - 5

 .الملف الى مصلحة التهٌئة القتراح تصنٌف األحٌاء التجارٌة

 :تسوٌة وضعٌات خاصة  - 6

 اقترحت اللجنة التعوٌض بعد دراسة ملفه االستحقاقً : (تعوٌض)محمد الٌوسفً - 

 .اقترحت اللجنة اعادة دراسة الملف : (تعوٌض)زهرة الصغٌر- 

ستسعى البلدٌة الى ارجاع الصبغة األصلٌة لقطعة األرض عند  : (إعادة صبغة )مباركة أحمدي - 

 .مراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة وذلك بالتنسٌق مع المصالح الجهوٌة للفالحة

اقترحت اللجنة الموافقة على التسوٌة بعد تثمٌنها من طرف  : (تسوٌة وضعٌة )فوزٌة الحمٌدي - 

 .مصالح أمالك الدولة

اقترحت اللجنة عدم الموافقة حٌث أن قطعة األرض  : (تغٌٌر صبغة)وضعٌة النٌازي الصامت - 

 مصنفة وادي بمثال التهٌئة العمرانٌة

 .اقترحت اللجنة عدم الموافقة لمحدودٌة المخزون العقاري للبلدٌة: وضعٌات تفوٌت وشراء  - 7

 . وتمت مناقشة اقتراحات اللجنة من طرف األعضاء كل موضوع على حدة

 مشروع إتفاقٌة تنفٌذٌة بٌن وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل وبلدٌة قفصة  

مشروع إتفاقٌة تنفٌذٌة بٌن وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل وبلدٌة قفصة  حول جٌل  أثارت 

 :جدٌد من الباعثٌن بعض مالحظات األعضاء الحاضرون 

 تهم االتفاقٌة مجاالت هامة وذات أولوٌة ملتصقة بمشاغل المواطن- 
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 تساؤل عن مجال اصالح الطرقات- 

 تساؤل عن كٌفٌة اختٌار الشبان الباعثٌن- 

وستكون البلدٌة حاضرة بلجنة الفرز . وأجاب السٌد رئٌس المجلس أنه تم تكلٌف أعوان لٌتم تكوٌنهم

 .بوزارة التكوٌن للذٌن خضعوا للتكوٌن

 .وتمت الموافقة باالجماع.  وفسح المجال للتصوٌت حول االتفاقٌة المقترحة

 وضعٌة مالعب األحٌاء فً إطار الشراكة بٌن القطاع العام والقطاع الخاص

 بخصوص مقترح اللجنة انشاء مالعب حً أشار السٌد شكري قروي الى ضرورة التمٌٌز بٌن 

 .مالعب أحٌاء للعموم ومجانٌة أو استغاللها من طرف الخواص كاستثمار

ٌّن السٌد محمد علً رئٌس لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ومراقبة التصرف أنه سبق أن   وب

طرح هذا الموضوع فً اطار اللجنة وتمت احالته الى المصالح الفنٌة والشؤون القانونٌة لتأطٌره فنٌا 

وتم اقتراح استغالل المالعب عن طرٌق الخواص باعتماد صٌغة المنافسة . وقانونٌا ثم ٌرجع الى اللجنة

عن طرٌق طلب العروض رغم وجود طلبات فردٌة فً الغرض على غرار ملعب حً السرور وملعب 

 .رأس الكاف وسٌدي أحمد زروق

 كما ذّكرت السٌدة فوزٌة نصٌب بالجانب االجتماعً لمالعب األحٌاء ودعت الى ضرورة 

توضٌح الهدف من انجاز هذه المالعب اجتماعٌة كانت أو استثمارٌة والذي سٌعكس طرٌقة استغاللها 

 .اما مجانٌة أو عن طرٌق طلب العروض

 واقترح السٌد جعفر سلٌمان اعداد ملف فنً لتهٌئة المالعب وعرضه على أنظار لجنة األشغال 

 .ثم ٌتم اعداد كراسات شروط الستغاللها

 وتعلٌقا على ما تقدم وّضح السٌد رئٌس المجلس أنه ٌمكن خالل فرز العروض التً ستتقدم 

. وأخذها بعٌن االعتبار بكراسات الشروط. الستغالل المالعب التركٌز على الجودة والجانب االجتماعً

واقترح على . والمطروح هو تحدٌد طرٌقة اختٌار المستلزم الذي سٌتكفل بتهٌئة الملعب قبل استغالله

المجلس الموافقة على اعداد كراس شروط وفتح العروض للعموم واعادة عرضها على أنظار لجنة 

 .فتمت الموافقة على ذلك باجماع األعضاء الحاضرون. المالٌة ثم المجلس للمصادقة
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 مطلب فوج الكشافة فً العناٌة بالحدٌقة المجاورة لمقر الفوج

 تعلٌقا على اقتراح لجنة األشغال بخصوص مطلب فوج الكشافة فً العناٌة بالحدٌقة المجاورة 

أثار بعض األعضاء اشكالٌة استغالل الطالب للترخٌص فً تهٌئة الحدٌقة  (قبالة المقر)لمقر الفوج 

وأجاب السٌد جعفر سلٌمان على ذلك أن الطالب . وتزوٌقها الستغاللها بنشاط المقهى الموجود بالمكان

 .ملتزم بمطلبه بعدم استغالل الفضاء للمقهى

 . وتم االتفاق على رفض مطلب فوج الكشافة باستثناء السٌد جعفر سلٌمان

 ثم استعرض السٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال مذكرة تفصٌلٌة حول تسوٌة تقسٌم غٌر 

 .مصادق علٌه

 تسوٌة وضعٌة تقسٌم غٌر مصادق علٌه

نحٌط سٌادتكم علما أن المواطنٌن محمد الضاوي ومن معه سبق وأن باعت لهم البلدٌة قطع  

 إال أنهم لم ٌتمكنوا من التحوز والتصرف فً 2459أرض برأس الكاف من الرسم العقاري عدد 

 13 تولت إعداد رسم بٌانً لتقسٌم أرض إلى 2003أراضٌهم بحكم أن البلدٌة عند قٌامها بالبٌع سنة 

 .قطعة وإعتمدته كتقسٌم رغم عدم عرضه أو المصادقة علٌه من طرف اللجنة الجهوٌة للتقسٌمات 

 وبالتالً أصبحنا أمام وضعٌة أن المواطنٌن المذكورٌن لدٌهم عقود بٌع مسلمة من بلدٌة قفصة 

 التابع 2459ومصادق علٌها من طرف السٌد والً قفصة وٌملكون أجزاء مشاعة من الرسم العقاري 

 .للبلدٌة مع عدم التمكن من التصرف فً أراضٌهم 

 . كما نعلمكم أن الطرٌق الحزامٌة المنجزة قد إقتطعت أجزاء من هذه األراضً

 ولتسوٌة الوضعٌة وجب على البلدٌة بصفتها القائم بالبٌع وصاحب الرسم العقاري األصلً أن 

تقوم بإعداد تعدٌل لتقسٌم األرض تحترم فٌه عدد القطع والمساحات والحدود المذكورة فً العقود 

 .السابقة 

 علما أن التسوٌة الفنٌة ممكنة بإعتبار وجود شارع متأتً من تقسٌم لطٌفة بن عمر ٌمكن إعتماده 

 .للنفاذ للتقسٌم
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 كما أتشرف بإعالمكم أن الموضوع قد ورد ضمن النقاط األساسٌة لتقرٌر التفقد المنجز من 

 .طرف دائرة المحاسبات وتعهدت البلدٌة بتسوٌة الوضعٌة 

 عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال التً إقترحت النظر فً الملف الفنً للتقسٌم وتعدٌله 

وتكلٌف دٌوان قٌس األراضً . وتمكٌن الطالبٌن من مستحقاتهم بعد مراجعته من جدٌد من قبل اللجنة

 .ورسم الخرائط بإعداد تقسٌم جدٌد وعرضه على أنظار اللجنة الجهوٌة للتقسٌمات للمصادقة علٌه

 . والمعروض على أنظار المجلس البلدي الموافقة على ذلك

 وأبدى السٌد علً جعفر سلٌمان عدم ممانعته من تسوٌة هذا التقسٌم لكن دعا الى مزٌد التثبت 

 .والتدقٌق فً الملفات والعقود المرتبطة بالتقسٌم بعد أن تتم تهٌئته أوال

 كما دعت السٌدة فوزٌة نصٌب الى التدقٌق فً العقود المسندة بالتقسٌم والنظر فً مبدأ التسوٌة 

فً حدود ما ٌسمح به القانون وأشارت الى ضبابٌة الملف المطروح ودعت الى تمكٌنها من ملف كامل 

 .حول الوضعٌة وان استدعى األمر تخصٌص جلسة خاصة به نظرا لتشعبه

 . وتساءلت اآلنسة درصاف الحاج صالح عن المنتفعٌن بالتقسٌم وطلبت االستظهار بالعقود

ٌّن اعادة تهٌئة التقسٌم أوال ثم دراسة ملفات  ٌّن السٌد محمد الشرٌف بلحسن أنه ٌتع  وفً تدخله ب

 .المفوت لهم حالة بحالة واقترح اعادة تثمٌن هذه األرض قبل التفوٌت فٌها

 وقدم السٌد الكاتب العام للبلدٌة بعض الحٌثٌات المرتبطة باعداد التقسٌم والتفوٌت فٌه واقتطاع 

 .جزء منه من طرف الطرٌق الحزامٌة

 ودعى السٌد محمد علً الى تأجٌل البت فً هذه الوضعٌة لما بها من مشاكل كبٌرة ومتشعبة 

ومزٌد التثبت والتدقٌق مع المصالح . وتجنب التورط فً الموضوع الذي تالفت المجالس السابقة تناوله

 .القانونٌة

 وأجاب السٌد محسن زرٌقة بخصوص هذه التدخالت  أن موافقة المجلس البلدي على تسوٌة 

والملفات المتعلقة بالوضعٌة موجودة ودراستها فً اطار المجلس . التقسٌم ستكون من ناحٌة المبدأ

 .البلدي أمر صعب
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 ودعى السٌد رئٌس المجلس الى دراسة هذا التقسٌم بكل دقة وعرضه كامال على أنظار المجلس 

 .(التجهٌز)البلدي فً دورته القادمة بعد التثبت مع األطراف المتداخلة 

 وتم االجماع على ارجاء النظر فً ملف هذا التقسٌم لمزٌد الدرس وعرضه على أنظار المجلس 

 .خالل جلسته القادمة

 : ثم تال السٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال المذكرة التالٌة 

 مشارٌع أنشطة المقاهً والمحالت المماثلة الموجودة باألحٌاء التجارٌة 

تبعا لجلسة اللجنة الجهوٌة لمتابعة االخالالت المتعلقة بأنشطة المقاهً وقاعات الشاي والمشارب  

 بمركز والٌة قفصة ، وتبعا لمقترح الغرفة المهنٌة للمقاهً 2020 جانفً 23المنعقدة ٌوم الخمٌس 

بقفصة فً خصوص استثناء المسافات فٌما ٌتعلق بالمحالت المتصلة بذات القطاع المتواجدة باألحٌاء 

 2020 فٌفري 03 بتارٌخ 930التجارٌة ، تقدمت مصالح الوالٌة بمقتضى مكتوب السٌد الوالً عدد 

بطلب عرض هذا الطلب على أنظار المجلس البلدي الستثناء المسافات للمحالت المتشابهة باألحٌاء 

 .التجارٌة

 والتً 2020 فٌفري 27 وتناولت اللجنة البلدٌة لؤلشغال هذا الموضوع فً جلستها المؤرخة فً 

 .كلفت المصالح البلدٌة للتهٌئة العمرانٌة لتحدٌد األحٌاء التجارٌة

 . والمعروض على أنظار المجلس البلدي اتخاذ القرار المناسب فً هذا الغرض

 وتمحورت تعلٌقات أعضاء المجلس خاصة حول اتساع عدد المقاهً وال داعً إلقرار 

ووّضح السٌد محمد علً أن موضوع االستثناء طرح من طرف . استثناءات بكراس الشروط المنظمة

ٌّن السٌد جعفر سلٌمان أنه . الوالٌة بسبب تعدد الشكاٌات الواردة علٌها من طرف أصحاب المقاهً كما ب

ٌمكن للمجلس البلدي أن ٌنقح كراس الشروط المذكورة وتساءل عن قدرة رئٌس البلدٌة على غلق 

 .المقاهً المخالفة

 وأسفرت عملٌة التصوٌت على مقترح استثناء المسافات بٌن المقاهً عن اجماع األعضاء 

 .الحاضرٌن على رفض المقترح

 :تسوٌة الوضعٌات العقارٌة  
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  المواطن محمد الٌوسفًلفائدةطلب تعوٌض أرض * 

 تحصل المواطن محمد الٌوسفً على قطعة أرض من بلدٌة قفصة بموجب عقد البٌع المبرم فً 

إال أنه لم ٌتمكن من التصرف فً األرض بحكم دخوله فً نزاع .  كائن برأس قفصة21/10/2004

 .إستحقاقً مع أحد المواطنٌن إنتهى بإستحقاق الضد لؤلرض والحكم بأن البلدٌة باعت ما ال تملك

 وحٌث أنه تم إبرام عقد بٌع وتسلٌم رخصة بناء للمواطن المذكور فإنه ٌرغب فً تعوٌضه 

 .بقطعة أرض أخرى

 فً الموضوع واقترحت 27/02/2020 ونظرت لجنة األشغال فً جلستها المنعقدة بتارٌخ 

 .والمعروض على أنظار المجلس الموافقة على ذلك. الموافقة وإتمام إجراءات التعوٌض

 تسوٌة وضعٌة المواطنة فوزٌة الحمٌدي* 

 بطلب تسوٌة عقار كائن برأس الكاف قفصة 2019 تقدمت المواطنة فوزٌة الحمٌدي منذ فٌفري 

 1967من والدتها التً تملكها منذ  (05/03/2003بمقتضى عقد بٌع مؤرخ فً )انجر لها بموجب البٌع 

ٌّد به محل سكنى تقطن به الطالبة التً قامت بتقدٌم مطلب تسجٌل . حسب ذكرها علما وأن العقار مش

ٌّن لها أن العقار ٌرجع بالملكٌة الى البلدٌة فتقدمت . هذا العقار لدى المحكمة العقارٌة وقوبل بالرفض وتب

 .بمطلبها هذا لتسوٌة وضعٌتها طبقا لالجراءات القانونٌة المعمول بها

 والمعروض على أنظار المجلس الموافقة على اتمام اجراءات التسوٌة بعد تثمٌن العقار من 

 .طرف مصالح أمالك الدولة

  تمت الموافقة باالجماع على تأجٌل جمٌع المواضٌع العقارٌة المطروحة من طرف لجنة 

 .األشغال الى الجلسة القادمة لمزٌد التدقٌق وعرض الملفات تامة

فأجابة السٌد رئٌس .  ودعا السٌد محمد علً فً هذا االطار الى حماٌة األراضً البلدٌة وتسٌٌجها

 .المجلس أنه تم تخصٌص اعتمادات بالمٌزان البلدي لحماٌة األمالك البلدٌة

 على اثر تقدم اآلنسة صفاء الشرٌف باستقالتها :انتخاب رئٌس لجنة التعاون الالمركزي  

ٌّن رئٌس البلدٌة السٌد من مهامها من رئاسة لجنة التعاون الالمركزي  حصل شغور برئاسة اللجنة فع
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محمد األخضر صوٌد مؤقتا الى حٌن سد الشغور من طرف المجلس البلدي عمال بمقتضٌات الفصل 

 .لذا ، المعروض على أنظار المجلس تعٌٌن رئٌسا لللجنة المذكورة.  من مجلة الجماعات المحلٌة211

 فترشح لهذا المنصب السٌد محمد األخضر صوٌد المنتمً الى نفس القائمة االنتخابٌة لآلنسة 

وتم التصوٌت باجماع الحاضرٌن على تولً السٌد محمد األخضر صوٌد رئاسة لجنة . صفاء الشرٌف

 .التعاون الالمركزي

 :ثم استعرض السٌد رئٌس المجلس المذكرة التالٌة  

 2019تقٌٌم تنفٌذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدٌة لسنة 

عمال بمقتضٌات مكتوب السٌد المدٌر العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة عدد  

 حول اعداد التقرٌر السنوي حول تنفٌذ عنصر المساندة الفنٌة من 2020 جانفً 28 بتارٌخ 115

 ، المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على تقٌٌم تنفٌذ 2019برنامج دعم القدرات لسنة 

 .  وفق الكشف التال2019ًالبرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 

 . فتمت المصادقة على ذلك باجماع األعضاء الحاضرون

 : ثم استعرض السٌد رئٌس المجلس المذكرة التالٌة 

 2018تعدٌل مخطط االستثمار البلدي لسنة 

 لمراقبة معدات النظافة بمخطط GPSأتشرف باعالمكم أنه تم برمجة مشروع تركٌز منظومة  

وبالنظر الى المشاكل .  ولم ٌتم االنطالق فً اجراءات انجاز المشروع2018االستثمار البلدي لسنة 

مما ٌستدعً تركٌز . التً تعرضت الٌها البلدٌة بتكرر عملٌات االعتداءات والسرقة باالدارة البلدٌة

لذا المعروض على أنظار المجلس البلدي . منظومة سالمة بكامل البناءات البلدٌة للمراقبة والحماٌة

 من خالل تخصٌص االعتمادات المبرمجة 2018الموافقة على تعدٌل مخطط االستثمار البلدي لسنة 

 لمراقبة معدات النظافة القتناء وتركٌز منظومة سالمة تتضمن اقتناء GPSلمشروع تركٌز منظومة 

  .systeme d,alarmeكامٌرات مراقبة وتركٌز 

 . فتمت المصادقة على ذلك باجماع األعضاء الحاضرون
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 ألف دٌنار فٌما 70 بالنسبة لسوق الجملة اقترح بعض األعضاء التخفٌض فً سعر اللزمة الى 

تبقى من السنة بالنظر الى الظروف والمشاكل التً أحاطت بوضعٌة السوق واقترح البعض اآلخر على 

 . ألف دٌنار مع اقتطاع األشهر المنقضٌة من السنة100توظٌف 

 وأسفر التصوٌت حول المذكرة المتعلقة بسوق الجملة على المصادقة باجماع األعضاء 

 أد 100)الحاضرون على مشروع كراس الشروط المقترح والمصادقة على السعر االفتتاحً المقترح 

 .(فً السنة

 وبالنسبة لكراس شروط لزمة رفع السٌارات والشاحنات الرابضة بالطرٌق العام بشكل مخالف ، 

تبادل أعضاء المجلس اآلراء بخصوص آلٌات الرفع والنقل المستغلة من طرف المستلزم واستجابتها 

كما تم اقتراح التمدٌد فً . للمواصفات الفنٌة المطلوبة وامكانٌة كراء آلٌة الرفع التً تملكها البلدٌة

 .سنوات تجدٌد اللزمة وتحٌٌن مناطق التدخل لعملٌات الرفع بالتنسٌق مع لجنة المرور وشرطة المرور

 وأسفر التصوٌت على المصادقة باجماع األعضاء الحاضرون على كراس الشروط المقترحة 

الستلزام عملٌات رفع السٌارات والشاحنات الرابضة بالطرٌق العام بشكل مخالف باعتماد الظروف 

 :المغلقة بعد األخذ بعٌن االعتبارات للشروط التالٌة 

 .  على ثمن لزمة السنة الفارطة℅ 10 سنوات مع زٌادة بنسبة 3تجدٌد اللزمة لمدة - 

  سنوات من تارٌخ بداٌة اللزمة5ال ٌتجاوز عمر اآللة الرافعة - 

 رفض المقترح المتعلق بتنقٌح الفصل الرابع عشر المتعلق باضافة كراء الرافعة التابعة للبلدٌة- 

 . ألف دٌنار فً السنة70وتمت المصادقة باالجماع على السعر االفتتاحً للزمة والبالغ 

 :ثم تال السٌد التوهامً الذٌبً رئٌس لجنة المرور المذكرة التالٌة 

 تغٌٌر تسمٌة بعض األنهج والشوارع

 تغٌٌر تسمٌة بعض 2020 فٌفري 19ارتأت اللجنة البلدٌة للمرور بجلستها المنعقدة بتارٌخ  

األنهج والشوارع بأسماء من مشاهٌر قفصة تبعا لمقترحات جمعٌة قفصة الجمٌلة وذلك بحضور 

الجمعٌة الوقائٌة للسالمة المرورٌة وممثلٌن عن شرطة المرور وحرس المرور وغرفة سٌارات األجرة 

 . تاكسً
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 اقترح بعض أعضاء المجلس مراجعة األسماء المقترحة خاصة منها أسماء الشخصٌات العربٌة 

 .التً لم ٌكن من داعً لتغٌٌرها كما دعوا إلى إعطاء األولوٌة لتسمٌة األنهج والشوارع الغٌر مسماة

 فتمت الموافقة باالجماع على مبدأ التغٌٌر بتسمٌة الشوارع واألنهج والتركٌز على تسمٌة الغٌر 

 .مسماة منها بالتنسٌق مع الجمعٌات المتداخلة واعادة عرضها على أنظار المجلس للمصادقة علٌها

 ثم استعرض السٌد محمد علً رئٌس لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ومراقبة التصرف طلب 

السٌد المدٌر العام للمحطة االستشفائٌة للمداواة بالمٌاه المعدنٌة بسٌدي أحمد زروق مساهمة بلدٌة قفصة 

 دٌنار مقابل تعهد الشركة 77.516فً تكالٌف ربط المحطة االستشفائٌة بالماء الصالح للشراب والبالغة 

 .باسداء الخدمات مع أعوان واطارات ودادٌة البلدٌة بأسعار تفاضلٌة

هناك من دعا الى المساهمة فً جزء من :  وتباٌنت آراء أعضاء المجلس حول هذا الطلب 

ورأى . االعتمادات تشجٌعا لمثل هذه االستثمارات ولتحصٌل االستفادة ألعوان البلدٌة من المشروع

أعضاء آخرون أن امكانٌات البلدٌة ال تسمح بالمساهمة وضخامة المشروع فً غنى عن مساهمة 

 .البلدٌة

 أعضاء 5 فأحال السٌد رئٌس المجلس الطلب على التصوٌت الذي أسفر عن موافقة عدد 

للمساهمة فً تكالٌف ربط المحطة االستشفائٌة بالماء الصالح للشراب وبقٌة األعضاء رفضوا المساهمة 

 .وبالتالً لم تتم المصادقة على الطلب

 ثم تال السٌد محمد علً رئٌس لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ومراقبة التصّرف المذكرة 

 :التالٌة 

معلوم اإلشهار بواسطة اللوحات اإلشهارٌة المركزة من طرف المؤسسات المختصة فً 

 اإلشهار

 15 المنعقدة بتارٌخ 2017حٌث أن مجلس النٌابة الخصوصٌة فً دورته العادٌة الثانٌة لسنة   

 قرر الترفٌع فً معلوم اإلشهار بواسطة اللوحات اإلشهارٌة المركزة من طرف 2017جوان  

 . دٌنار للمتر المربع فً السنة 300 إلى 100المؤسسات المختصة فً اإلشهار من 
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، متعلقة 2018 مارس 05 بتارٌخ 1858 وبعد أن وردت علٌنا إحالة السٌد والً قفصة عدد 

 حول الدعوة إلى 2018 فٌفري 07 بتارٌخ 1312بمكتوب السٌد وزٌر الشؤون المحلٌة والبٌئة عدد 

 .التدرج فً توظٌف المعلوم بما ٌتماشى مع تطور الحركة اإلقتصادٌة 

 كما وردت بعض مطالب من طرف الشركات اإلشهارٌة صاحبة الفتات إلشهارٌة ببلدٌة قفصة، 

تتضمن طلب مراجعة المعلوم بإعتباره مشطا، وبإعتبار الظروف اإلقتصادٌة الصعبة التً ٌعٌشها هذا 

 مارس 09 والمنعقدة بتارٌخ 2019القطاع ، قرر المجلس البلدي خالل دورته العادٌة األولى لسنة 

 . دٌنار150 دٌنار إلى 300، التخفٌض فً هذا المعلوم من 2019

، حٌث عبرت الشركات المعنٌة على 2018 وبقً اإلشكال قائما بخصوص المعلوم الراجع لسنة 

 . دٌنار على المتر المربع للسنة300 بإعتماد 2018عدم قدرتها على خالص دٌن 

 .  لذا المعروض على أنظار المجلس دراسة الملف وأخذ القرار المناسب

 . ولم تتم الموافقة على ذلك باجماع األعضاء الحاضرون

ثم استعرضت السٌدة سهام عوانسٌة رئٌس لجنة الشؤون االجتماعٌة طلب الجمعٌة الوطنٌة  

لمعالجة االدمان بالوخز باالبر بالقطار تمكٌنها من استغالل المقر الكائن برأس الكاف المحاذي لسوق 

الجملة لبعث مركز لمعالجة االدمان والوقاٌة منه لتقرٌب الخدمات للمرضى والمختصٌن الذٌن 

 .سٌسهرون علٌه من أطباء ومتطوعٌن فً الغرض تحت اشراف الدكتور خالد محرز

 تدخل السٌد منٌر عرفة الكاتب العام للبلدٌة موّضحا أن المقر المطلوب هو مقر ادارة سوق 

 .الجملة

 فتمت الموافقة باجماع األعضاء الحاضرون على طلب الجمعٌة على أن ٌتم استغالله للغرض 

 .المذكور مؤقتا

 مذكرة حول متابعة مطالب االعتراض على المعلوم على العقارات 
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