اجلمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون احمللية
والية املنستري
بلدية منزل فارسـي

حمض ـ ـ ـ ـر جلسـ ـ ـ ـ ـة الدورة العادية الثالثة
بتاريخ  03جويلية 1326
(للمرة الثانية)

عمال مبقتضيات القانون االساسي للبلدايت عدد  33لسنة  1975ادلؤرخ يف  14ماي 1975
ادلنقح وادلتمم ابلقانون األساسي عدد  48لسنة  2006ادلؤرخ يف  17جويلية  .2006قد مت إستدعاء
أعضاء النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي حلضور الدورة العادية الثالثة لسنة  2016اليت تقرر عقدىا
يوم  2016 23على الساعة الرابعة والنصف مساء مبقر البلدية ،إال أنو مل حيضر اجللسة العدد الكايف
من أعضاء النيابة اخلصوصية ،وتطبيقا للفصل  34من القانون األساسي للبلدايت أعيد اإلعالن عن
إنعقاد اجللسة العادية للمرة الثانية وإستدعاء أعضاء النيابة اخلصوصية للحضور يوم  30جويلية 2016
على الساعة الرابعة والنصف مساء مبقر البلدية.
عقدت النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي الدورة العادية الثالثة لسنة  2016برائسة السيد أمحد
سلمان رئيس النيابة اخلصوصية وحبضور السادة األعضاء:
كرمي غماض:مساعد أول.
دمحم النعيجة :مساعد.
رضوان عبد الرزاق :مستشار.
كما حضرىا السيد منري اذلدروق الكاتب العام للبلدية الذي توىل كتابة حمضر اجللسة.
كما حضر اجللسة ادلواطنني السيدين األنور الصغري وفرج اجملدوب.
إفتتح السيد رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة بكلمة رحب فيها جبميع احلاضرين مث تطرق إىل
مناقشة مواضيع الدورة :

.I

النظافة والعناية ابلبيئة

يف ىذا اإلطار أشار السيد رئيس النيابة اخلصوصية إىل أن البلدية قامت مبداواة أوكار احلشرات بكل من
طريق ادلهدية وهنج مصر ووراء الويل الصاحل ابلطرق الفيزايئية والكيميائية.
مث تطرق إىل موضوع العناية ابدلقابر ويف ىذا الصدد فقد قامت البلدية إبعداد إستشارة إلقتناء مبيد
للقضاء على األعشاب الطفيلية ومت التزود ابدلبيد يوم  2016/07/15ويف إنتظار القيام ابدلداواة .
.II

متابعة الربانمج السنوي لإلستثمار لسنة :6102

املشروع
مشاريع ذات صبغة محلية
التنوير العمومي

الكلفة

املالحظات

 22أ.د مكتب الدراسات يف إنتظار موافقة الشركة التونسية للكهرابء
والغاز إلمتام بقية إجراءات االستشارة.

إحداث ملعب فرعي معشب

 09أد يف إنتظار إمتام الدراسة وطلب العروض من قبل مكتب
الدراسات.

الترصيف

09أد أعدت البلدية طلب تزود ويف إنتظار ادلزود ليتسلم الطلب
وينطلق يف األشغال.

تهيئت املحالث التجاريت بساحت  2مارس  30أد األشغال متواصلة من قبل مقاوالت بن محودة للبناء.
إقتناء سيارة إداريت

إحداث ملعب كرة السلت

03أد تبني وجود خطأ يف بطاقة تسجيل السيارة ومت إصالحو ويف
إنتظار خالص ادلزود شركة النقل من قبل القابض البلدي
ابدلكنني حمتسب بلدية منزل فارسي وإقتناء السيارة.
 7أد أعدت البلدية إستشارة يف الغرض إلقتناء وتركيز عدد  2أعمدة
كرة السلة وإقامة سياج ويف إنتظار إمتام بقية اإلجراءات.

مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات
جنوير امللعب البلدي
 359أد بني السيد رئيس النيابة اخلصوصية للحاضرين أن ادلشروع قد

متت ادلوافقة عليو من طرف اللجنة الفنية للبناءات ادلدنية
ابلتجهيز وسيتم اإلعالن عن طلب العروض يف أقرب اآلجال.

التطهير

 0.0م د وقعت مناقشة الدراسة من طرف جلنة ادللك العمومي وأخذت
ادلوافقة بشرط عدم ادلساس ابلطريق ادلعبد ابخلرسانة اإلسفلتية.

.III

طلب متكني اجلمعية القرآنية من فضاء الويل الصاحل إلختاذه مقرا هلا:

عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على احلاضرين مطلب السيد رئيس اجلمعية القرآنية مبنزل فارسي
الوارد بتاريخ  18جويلية  2016وادلتضمن طلب متكني اجلمعية من فضاء الويل الصاحل إلختاذه مقرا ذلا.
قرار اجمللس :
بعد ادلناقشة وتبادل اآلراء إتفق أعضاء النيابة على عرض ادلوضوع على سلطة اإلشراف إلبداء الرأي
نظرا دلا دلقر الويل الصاحل من صبغة خاصة يف ادلدينة مث فوضوا لرئيس النيابة إلمتام بقية اإلجراءات.

.IV

مطلب تزويد مدينة منزل فارسي ابلغاز الطبيعي:

نزوال عند رغبة العديد من ادلؤسسات اإلقتصادية من جهة وادلتساكنني من جهة أخرى لتزويد مدينة
منزل فارسي ابلغاز الطبيعي رأى اجمللس ضرورة مراسلة السلط ادلعنية لربط ادلدينة بشبكة الغاز الطبيعي وفوضوا
لرئيس النيابة إلمتام بقية االجراءات.
.V

مشروع ميزانية البلدية لسنة :6107

عمال مبقتضيات القانون األساسي دليزانية اجلماعات احمللية عدد  35لسنة  1975ادلؤرخ يف  14ماي
 1975وعلى مجيع النصوص اليت نقحتو أو متمتو وخاصة القانون عدد  65لسنة  2007وادلتعلق مبيزانية
اجلماعات احمللية وخاصة الباب الثاين الفصول 13،14و 15منو.
عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء مشروع ميزانية البلدية لسنة  2017اباب اباب
وفصال فصال واليت بلغت  587ألف دينار وذلك حسب اجلدول التايل:

خـالصــة م ــوارد مي ـزانيــة البلديــة
بحساب الدينار

املتلــغ

ةيـــــان املـــــوارد

مــوارد العنــوان األوّ ل
الجـــزء األوّ ل :املـــداخيـــل الجتــائيـــة االعجيادية
الصنـف األوّل:املعـاليـــم عىل العقـــارات واألنشطــة

000,111.111

الصنف الثاني :مداخيـل إشغالمللـك العمىمي البلدي واسجلسام املرافق العمىمية فيه

0,111.111

الصنف الثالث :مداخيل املىجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات

001,111.111

الصنف الزاةع :املداخيـل الجبائيـة العجيادية األخـري

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

جملـة الجــزء األوّل

148.3330333

الجــزء الثاني :املـداخيــل غيـز الجتـائيــة االعجيادية
الصنـف الخامض :مداخيـل امللـك البلـدي العجيادية

00,111.111

الصنف الصـادس :املداخيـــل املــاليـــة العجيادية

088,111.111

جملة الجزء الثاني
جملـة مــوارد العـنــوان األوّل

009.3330333

587.3330333

مــوارد العنـوان الثانـي
ّ
واملخصصــة للجنميــة
الجـــزء الثالـث :املــوارد الذاثيــة
الصنـف الصـاةـع :منـــــــــح الججهـيــــــــــس
الصنـف الثـامــن :مدّخرات ومىارد مخجلفـة

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,

جملـة الجــزء الثالـث

,,,,,,,,,,,,,,,

الجـــزء الزاةــع :مــــــــــوارد االقرتاض
الصنـف الجـاشـع :مــــىارد القرتاض الداخلــي

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الصنـف العاشــز :مــــىارد القرتاض الخارجي

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الصنـف الحادي عرش :مـىارد القرتاض الخارجي املى ّ
ظفـة

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

جملـة الجــزء الزاةـع

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الجـــزء الخـامـض :املـوارد املجأثّيـة من االعجمادات املحالة
الصنـف الثاني عرش :املىارد املجأثّيـة من العجمادات املحالة
جملـة الجــزء الخـامـض

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة التلديـة 587.3330333

خـالصــة نفقــات ميــسانيــة البلديــة
ةحصاب الدينار

املتلــغ

ةيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األوّ ل
الجصــــزف
الجـــزء األوّ ل :نفـقــــات
ّ
القصـــم األوّل :الجـأجيــر العمـىمي

503.0000000

القصــم الثاني :وسـائــل املصـالـح

152.0000000

ّ
الجدخـــل العمـىمـي
القصــم الثالث:

53.0000000

الجصـرف الطارئـة وغري ّ
املىزعة
القصــم الزاةع :نفقـات
ّ

2.9800000
جملـة الجــزء األوّل

285.8980888

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القصــم الخامض :فـىائـــد الديـــــن

5200000
جملـة الجــزء الثانـي
جملـة نفقــات العنــوان األوّل

1380888
281.5880888

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات الجنمـيـــــــــة
القصــم الصادس :السجثمارات املبـاشــرة
القصــم الصـاةـع :الجمـىيـــــــل العمـىمـــي
القصــم الثـامــن :نفقــات الجنميــة الطارئـة وغري ّ
املىزعة
القصــم الجـاشـع :نفقـــات الجنميــة املرثبطـة بمىارد خارجية مى ّ
ظفـة
جملـة الجــزء الثالـث

...................
..................
...................

........................

الجــزء الزاةع :ثصديـد أصــل الديـــن
القصــم العـاشـز :ثسديـد أصـل الديـن

5.9000000

جملـة الجــزء الزاةـع
الجــزء الخامـض :النفقــات املصــدّدة من االعجمادات املحالـة

1.8880888

القصــم الحادي عشـز :النفقـات املســدّدة من العجمادات املحالـة
جملـة الجــزء الخامـض
جملـة نفقــات العنــوان الثـاني
مجمـوع نفقــات ميـزانيـة التلديـة

1.8880888
285.8880888

