الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
بلدية منزل فارس ي

محضرجلسة
الدورة العادية الثالثة لسنة2019
عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  9ماي  2018املتعلق بمجلة
الجماعات املحلية وخاصة الفصل .216
وبناء على االستدعاء عدد  535بتاريخ  26جويلية  2019واملوجه إلى كافة أعضاء املجلس البلدي
مرفوقا بجدول أعمال الدورة ونصه كالتالي " :وبعـد ،يتشرف رئيس بلدية منزل فارس ي بدعوتكم لحضور
الجلسة العادية لدورة جويلية لسنة 2019وذلك يـوم االربعاء31جويلية 2019على الساعة السادسة
مساءا بقصر البلدية ".
جدول أعمال الدورة:
 .Iدرس مقترحات املواطنين املطروحة خالل الجلسة التمهيدية.
 .IIمتابعة سير تقدم املشاريع .
 .IIIمتابعة النظافة والعناية بالبيئة.
 .IVمتابعة سير اإلستخالصات.
 .Vتحويل إعتماد.
عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسة العادية الثالثة لسنة 2019يوم
االربعاء31جويلية 2019على الساعة السادسة مساء بمقر البلدية برئاسة السيد حسن املبروك رئيس
البلدية وبحضور األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:
 طارق النعيجي مساعد ثاني نادرة املجدوب :مساعد ثالث فاطمة غماض :مساعد رابع فرج العجيمي :عضو رضوان عبد الرزاق :عضو سعيدة الدرويش :عضو روضة بنعلي :عضو.وتغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:
 فرج املجدوب :عضو محمد علي املبروك :عضو1

 شادية شوشان :عضو جيهان عبد هللا :مساعد أول.وحضر عن اإلدارة البلدية الكاتب العام السيد رياض أحمد مقرر الجلسة.
كما حضر الجلسة عدد من ممثلي الجمعيات واملجتمع املدني.
في مستهل الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة،
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني للجلسة شرع املجلس البلدي في تداول جدول أعمال الدورة
كالتالي:
 .Iدرس مقرتحات املواطنني املطروحة خالل اجللسة التمهيدية:
املواطن

الرد

املطلب

عائدة سليمة طالبت بتنوير شارع صالح الدين األيوبي سيتم اقتراح مشروع تنوير شارع صالح الدين
حسن بالطيب طالب بصيانة شبكة التنوير العمومي األيوبي وصيانة الشبكة خالل جلسات البرنامج
بنهج عمر املختار وشارع الحبيب السنوي لإلستثمار
بورقيبة نظرا لإلنقطاع املتكرر
بالشبكة.
اقترح تخصيص قطعة أرض لبناء تم رصد مبلغ قدره  100أد بالبرنامج السنوي
لإلستثمار إلقتناء قطعة أرض
مكتب بريد
اقترح تهيئة موقف السيارات بشارع سيتم برمجة االشغال املذكورة الحقا.
الحبيب بورقيبة وبساحة اإلستقالل
ورسم خطوط لتنظيم وقوف العربات
طالب بتنظيف وكنس حواش ي الطرقات تم تحسيس العملة بضرورة تنظيف محيط
الحاويات
ومحيط الحاويات
البلدية انطلقت في عملية ترقيم املنازل والعملية
طالب بمواصلة ترقيم األنهج
الزالت متواصلة
 قام السيد رئيس البلدية صحبة املساعدبن أشار إلى الروائح الكريهة الناتجة عن
محمد
الثاني السيد طارق النعيجي وعضو املجلس
مصانع تربية الدواجن بمنطقة
خليفة
البلدي السيد فرج العجيمي بزيارة ميدانية
الشواشين.
للمداجن ليلة  04جويلية. 2019
 قامت البلدية بمراسلة اإلدارة الجهويةللصحة بتاريخ  2019/7/8للقيام بزيارة
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ميدانية مشتركة للمداجن وتم القيام بزيارة
ميدانية يوم  24جويلية  2019للحد من
انتشار هذه الروائح.
 تمت إحالة العريضة املقدمة مناملتساكنين على انظار السيد والي املنستير بتاريخ
 2019/07/12تحت عدد . 517
 كما عرض السيد رئيس البلديةاملراسالت التي تمت إحالتها إلى مختلف املصالح
الصحية والبيئية منذ توليه رئاسة البلدية.
.II

متابعة سري تقدم املشاريع:
 البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 2018
الكلفة
(أد)

نسبة
اإلنجاز

املشروع

الدراسات

20

%10

بنايات إدارية
إقتناء معدات النظافة
تهيئة الطرقات واملسالك
بناء األرصفة
اإلنارة العمومية

134
60
45
18
7

%100
%75
%100
%100

املالحظات

في مرحلة إعداد الدراسات
تم إستالم الجرار بتاريخ . 2019/04/17
تم إنجاز قسط أول بمبلغ  33ألف دينار
تم إنجاز املشروع بمنطقة الشواشين

 البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2019
الكلفة (أد)

املالحظات

املشروع

تهذيب حي التطور

1500

تم ابرام اتفاقية إطارية بين وزارة الشؤون املحلية والبيئة
ووكالة التهذيب العمراني ARRUوسيتم في أقرب اآلجال ابرام
اتفاقية خصوصية بين البلدية والوكالة

الدراسات (مراجعة مثال التهيئة)
بنايات إدارية
إقتناء أراض ي
بناء حجرات مالبس امللعب البلدي

20
90
100
100

يوم  14جوان  2019تم تعيين املصممين االتي ذكرهم:
 مكرم شقرون(مهندس معماري) عماد نويرة(مهندس مستشار هياكل) نسيم الشريف(مهندس مستشار كهرباء) سهيل بن نجمة(معندس مستشار سوائل)3

إقتناء معدات النظافة

11

صيانة املقابر
تهيئة الطرقات واملسالك
بناء األرصفة
اإلنارة العمومية

30
25
12
13

تم فتح اإلستشارة إلقتناء حاويات يوم  29جويلية 2019
وتمت إحالة التعهد بمبلغ قدره  9.936,500د على انظار
مراقبة املصاريف العمومية
تم فتح إستشارة دراسة املشاريع يوم  29جويلية 2019
وسيقع عرض امللف على انظار مراقبة املصاريف العمومية

 املشاريع الجهوية أو الوطنية :
املشروع

الكلفة
(أد)

مشروع تطهيرمدينة منزل فارس ي:
القسط  1تطهير حي التطور والبساتين (طول
الشبكة 11200م وتركيب  600صندوق ربط)
القسط  2منظومة تحويل املياه وبناء محطتي ضخ

1125

75%

1600

100%

القسط  3تجهيز محطتي ضخ املياه املستعملة

798

0%

نسبة اإلنجاز

املالحظات

تم تعيين املقاول وامضاء كراس
الشروط وأحال ملف تزويد محطة
الضخ بالكهرباء

مشروع دعم اإلنارة بامللعب البلدي
دعم اإلنارة بامللعب البلدي

150

99%

تماإلنتهاء من األشغال في إنتظار ربط
املحول بشبكة التيار الكهربائي من
الشركة التونسية للكهرباء والغاز

مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

200

3
4

في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017
تمت برمجة تهيئة وتعبيد مسلك الشواشين الجديدة
(شارع طارق ابن زياد) واملسلك الرابط بين شارع ابن
سينا واملار خلف املدرسة االعدادية

بين السيد فرج العجيمي أن النظافة تمثل أهم مشاغل لجنة النظافة والعناية بالبيئة فباإلضافة إلى
العمل اليومي واملتمثل في رفع الفضالت وتفريغ آبار الضياع وكنس الشوارع الرئيسية قامت البلدية
بالتدخالت التالية:
إزالة األتربة واألعشاب الطفيلية بالحديقة املتواجدة بكل من شارع الحبيب بورقيبة طريق شراحيل
وشارع البيئة امام مقر البلدية.
إزالة األتربة واألعشاب الطفيلية بنهج تونس ونهج النسيم.
في إطار اإلستعداد لعيد اإلضحى املبارك تم إعداد استشارة القتناء حاويات لتدعيم أسطول النظافة
بمبلغ قدره  10االف دينار وتم إحالة امللف لدى مراقب املصاريف العمومية.
برمجة حملة نظافة بكامل املنطقة البلدية بمشاركة البلديات املجاورة يوم السبت  03أوت 2019
بداية من الساعة السابعة صباحا ،وفي هذا الصدد بين السيد رئيس البلدية أن حملة النظافة تندرج ضمن
برنامج شراكة بين بلدية منزل فارس ي وبلديات والية املنستير يتضمن التعاون في مجال التكوين والثقافة
والنظافة وتم عقد جلسات في الغرض ببلديات قصر هالل ومنزل فارس ي ومنزل كامل للنظر في مشروع
إتفاقية شراكة حيث عبر أعضاء املجلس البلدي على موافقتهم على مبدأ الشراكة إلى حين اإلطالع على
محتوى اإلتفاقية.

 - VIمتابعة سري اإلستخالصات:
عرض السيد الكاتب العام على الحاضرين جدول اإلستخالصات لحد 30جويلية  2019حيث
سجلت املداخيل مبلغ قدره  396.943,165د كما مبين بالجدول التالي:
اإلستلالاات (بالدينار)
6.326,726
2.382,180
59.263,843
15.402,288

املعلوم
املعلوم عل العقارات املبنية
املعلوم على االراض ي غير املبنية
املعلوم على املؤسسات
مداخيل كراء العقارات
املناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير

109.090,000

املنح االستثنائية بعنوان التسيير

100.000,000

مداخيل مختلفة
جملة املوارد

104.478,131
396.943,165

 -5تحويل إعتمادات
الادية المدلة

نظرا لعدم توفر اإلتعماداا الادفة لاادهة الااديف
5

-

النفقد الاحاول تعلى الاشغل نظرا للمرفةع في نسب الاسدهاد الاحاول تعلى الاشغل هنسب % 2
هداف من شةر جوان  2019طبقد ألحادم القدنون تعدا  37لسن  2019الاؤيخ في  30أفرفل 2019
الامعلق هنظدم الارافد .

-

نفقد إتعداا األمثل من طرف افوان قةس األياضي الامعلق هإنادز الاشديفع المدلة (البندء االاايي،
هندء حارا مالهس هدلالعب البلدي و هندء مديس إهمداةة ).

-

نفقد كراء معدا لنقل هةدكل حدفال ملقدة هادخل الادفن .

لذا الاعروض تعلى أنظدي الاالس البلدي تحوفل اإلتعماداا الضرويف في الغرض حسب هةدند الادول المدلي
الفقرة
الفصل الفقرة
الفرعي
ة

عنوان الفصل بالميزانية

 000 00043 02.201مصاريف إعداد األمثلة

االعتمادات
المفتوحة

االعتمادات
المتعهد بها

0.000

0.000

النفقات
االعتمادات االعتمادات
المدفوعة المتبقية ( )1المتوقعة إلى
نهاية السنة ()2
3000.000 3000.000
0.000
0.000

الزيادة
المطلوبة

التنقيص
المطلوب

 000 0014 01.101المساهمات المحمولة على المشغل 1300.000 12803.181 11503.181 25455.443 33296.819 44800.000
 000كراء معدات

2000.000

0.000

 000 0001 01.100المنح المخولة لرؤساء البلديات

21650.000

11262.075

02.202

003

2000.000

2700.000

0.000

10387.925 9719.325

2314.125

الجملة

700.000
5000.000
5000.000

5000.000

هعد الاندقش والديس صداق أتعضدء الاالس البلدي الحدضرون تعلى تحوفل اإلتعماداا الواياة
هدلادول الاذكوي أتعاله
 نتائج التصويت: بالموافقة  :عدد  7اعضاء ( حسن الابروك ،طديق النعةاي ،نداية الاادوب ،فدطاغادض،فرج العاةاي ،يضوان تعبد الرزاق  ،سعةدة الديوفش )
 -بالرفض :ال شيء

واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف مساء.
منزل فارس ي في 2019/07/31
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