اجلمهوري ـة التونسي ـ ـ ـ ـ ـة
وزارة الشؤون احمللية والبيئة
بلديـ ـة منزل فــارس ـ ـي

حمضر جلسة الدورة العادية الرابعة
املنعقدة يف  52نوفمرب 5102

عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلدايت عدد  77لسنة  5=;9ادلؤرخ يف  58ماي
 5=;9ادلنقح وادلتمم ابلقانون األساسي عدد < 8لسنة  600:ادلؤرخ يف ; 5جويلية .600:
وبعد إنعقاد اجللسة التمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة  605:يوم السبت  59اكتوبر ،605:
وبناءا على اإلستدعاء ادلوجو إىل أعضاء النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي حلضور الدورة العادية
الرابعة لسنة  605:اليت تقرر عقدىا يوم = 5نوفمرب  605:على الساعة الرابعة مساء مبقر
البلدية ،إال أنو مل حيضر اجللسة العدد الكايف من أعضائها وتطبيقا للفصل  78من القانون األساسي
للبلدايت أعيد إستدعاء النيابة اخلصوصية للحضور يوم  69نوفمرب  605:على الساعة الرابعة
مساء مبقر البلدية.
عقدت النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي دورهتا العادية الرابعة لسنة  605:وذلك يوم
اجلمعة  69نوفمرب  605:على الساعة الرابعة مساء مبقر البلدية برائسة السيد أمحد سلمان رئيس
النيابة اخلصوصية وحبضور السادة األعضاء:


كرمي غماض:مساعد أول.



دمحم النعيجة :مساعد.



رضوان عبد الرزاق :مستشار.

وحضر عن اإلدارة السيد منري اذلدروق كاتب عام البلدية لكتابة زلضر اجللسة والسيد رايض أمحد
رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية وادلالية.
كما حضرىا شلثلي مكوانت اجملتمع ادلدين مبدينة منزل فارسي.

إفتتح السيد رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة بكلمة رحب فيها جبميع احلاضرين مث توىل
عرض جدول أعمال الدورة كاآليت:
.5متابعة تقدم سري ادلشاريع.
.6النظافة والعناية ابلبيئة.
.7متابعة سري اإلستخالصات.
.8ادلصادقة على إتفاقية منح ادلساعدات غري ادلوظفة وادلساعدات ادلوظفة لسنة ;.605
.9ادلصادقة على الربانمج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة ;.605
.:تطهري ديون البلدية.
;.ادلصادقة على إمضاء عقد بيع عقار لفائدة الشركة التونسية للكهرابء والغاز.
<.مواضيع سلتلفة.

مث أذن للسادة أعضاء النيابة للتداول يف ادلواضيع ادلدرجة جبدول األعمال كالتايل :
 .Iمتابعة تقدم سري املشاريع:
عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على أنظار احلاضرين تقدم سري مشاريع الربانمج السنوي
لإلستثمار التشاركي لسنة  605:واليت كانت على النحو التايل:
املشروع

إلاعتماد
املرصود
 22أ.د

كلفة
الاهجاز
 2..2أد

إنطلقت األشغال بتاريخ 2012/11/22

الترصيف

.1أد

 2..2أد

إنطلقت األشغال بتاريخ 2012/11/02

إنجاز ملعب فرعي بالعشب إلاصطناعي

 21أد

 022..أد

بتاريخ

التنوير العمومي

املالحظات

وبلغت نسبة تقدم األشغال .% 01
وبلغت نسبة تقدم األشغال .% 21

مت

فتح

عروض

اإلستشارة

 2012/11/2وأسندت إىل شركة اجلنة

اخلضراء،يف إنتظار ادلصادقة على قرار حتويل
إعتماد لتمويل ادلشروع وإحالة ادللف إىل مراقب
ادلصاريف.

 .IIالنظافة والعناية ابلبيئة:
يف ىذا اإلطار أشار السيد رئيس النيابة اخلصوصية إىل التدخالت اليت قامت هبا البلدية يف
ىذا اجملال واليت متثلت يف النقاط التالية :
 رفع فواضل البناء واألتربة بكامل ادلنطقة البلدية.
 كنس ودىن حواشي الطرقات بشارع البيئة وشارع اجلمهورية.
 اإلعتناء ابدلساحات اخلضراء بشارع البيئة( تقليم أشجار الدفلة).
 رش مبيد احلشرات بكامل ادلنطقة البلدية.
 تقليم األشجار الفيكيس ابلشوارع التالية (البيئة واحلبيب بورقيبة وقرطاج والنصر
وفرحات حشاد) وأشجار النخيل بنهج تونس.
 غراسة األشجار ونبااتت الزينة ابدلدخل اجلنويب دلنزل فارسي(طريق شراحيل)يف إطار
االحتفال ابلعيد الوطين للشجرة.

.III

متابعة سري اإلستخالصات.

عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على احلاضرين جدول اإلستخالصات احلاصلة حلد  70أكتوبر 605:
كما مبني ابجلدول التايل:
التقديرات

بي ـ ــان املوارد

احملقق إىل غاية

نسبة اإلستخالص

أكتوبر 6102

ادلعلوم على العقارات ادلبنية

0003330333

00.770..3

% 52

ادلعلوم على العقارات غري ادلبنية

0503330333

.0.2000.3

% 07

ادلعلوم على ادلؤسسات

2703330333

.700700.22

% 0.05

مداخيل كراء العقارات

0003330333

000.070503

% ..

ادلناب من ادلال ادلشرتك

5.303330333

53.03720333

% 0.

ادلعلوم اإلضايف على سعر التيار الكهرابئي

0003330333

700000333

% ..

000,055.555

773702,700

% 05

مجلة العنوان I

بعد عرض اإلستخالصات الحظ احلاضرون النقص ادللحوظ يف ادلوارد حيث مت حتقيق

% :0

من مجلة تقديرات ادليزانية .شلا ادى إىل إقتصار البلدية على صرف مرتبات األعوان والعملة وبعض
ادلصاريف الوجوبية.

 .IVاملصادقة على إتفاقية منح املساعدات غري املوظفة واملساعدات املوظفة لسنة .5102

عـرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة اعضاء النيابة اخلصوصية ادلصادقة على
إتفاقية منح ادلساعدات غري ادلوظفة وادلساعدات ادلوظفة لسنة ; 605لفائدة بلدية منزل فارسي
واليت حددت قيمتها ب ـ ـ  586أد.
قرار اجمللس
وبعد املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية ابإلمجاع على مجيع فصول إتفاقية منح
املساعدات غري املوظفة واملساعدات املوظفة لسنة . 5102

.V

املصادقة على الربانمج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة .5102

بني السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي أنو يف إطار تنفيذ بنود اإلتفاقية
اخلاصة مبنح ادلساعدات ادلوظفة وادلساعدات غري ادلوظفة لسنة ; 605واليت يتعهد مبقتضاىا
اجمللس البلدي ابدلصادقة على الربانمج السنوي لدعم القدرات .ويتمثل ىذا الربانمج يف جانبو
ادلتعلق ابلتكوين والذي يتوىل تنفيذه مركز التكوين ودعم الالمركزية وفقا للجدول التايل:
ادلوضوع

عدد ادلشاركني
7

الصيانة الوقائية لوسائل النقل واألشغال العامة

8

التصرف يف الشكاوي

5

إعداد وإبرام الصفقات العمومية

7

احلماية البيئية واإلجتماعية

5

تطهري الوضع ادلايل

7

النفاذ غلى الواثئق اإلدارية

7

التصرف يف ادللك العمومي

قرار اجمللس

صادق أعضاء النيابة اخلصوصية ابإلمجاع على الربانمج السنوي لدعم القدرات لسنة 5102
كما مبني ابجلدول أعاله .

.VI

تطهري ديون البدية:

عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية رلموع الديون ادلتخلدة بذمة بلدية منزل فارسي جتاه
ادلؤسسات العمومية وجتاه اخلواص اىل حد يوم  69نوفمرب  605:مفصلة كما يلي :
مبلغ ادلين

مامت خالصه

هوية ادلائن
صىدوق القروض

222,649.075

18638.867

املتبقي حلد نومفرب
6102

برجمة تطهري ادليون

 204,010.208برمجة إبرام إثفاقية جدولة خالل سىة 7102

الشركة التووسية للكهرباء والغاز

44,428.064

16975.336

27,452.728

برمجة خالص  01أد سىة  7102والباقي
سىوات  7102و7102

عجيل

26,898.000

12000

14,898.000

خالص الدين قبل موفى سىة 7102

صىدوق التقاعد

12,765.170

1620

11,145.170

خالص الدين سىة 7102

شركة استغالل وثوزيع املياه

1,290.700

380.3

910.400

خالص الدين قبل موفى سىة 7102

اثصاالت ثووس

5,559.523

664.3

4,895.223

اثصاالت ثووس  -ثراسل املعطيات

3,811.565

689.285

3,122.280

الوكالة الوطىية للتصرف في الىفايات

2,080.815

1301.476

779.339

خالص الدين قبل موفى سىة 7102

املطبعة الرسمية

1,461.091

765.08

696.011

خالص الدين قبل موفى سىة 7102

173.947

0

173.947

خالص الدين قبل موفى سىة 7102

مركسالتكوين ودعم الالمركسية

1,317.500

0

1,317.500

خالص الدين قبل موفى سىة 7102

ديون الخواص لسىة  7102وما قبلها

53375.659

33844.821

16132.338

ثطهيرديون الخواص قبل موفى سىة 7102

إستغالل مىظومة أدب

جملة ديون البلدية لحد شهرهوفمبر 7102

قرار اجمللس

برمجة خالص الديون سىة  7102و 7102

285533.144

بعد املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية على أن يكون خالص ديون البلدية حسب الربجمة املبينة
ابجلدول أعاله.

