الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية املنستير
بلدية منزل فارسـي

محضرجلسة
الدورة العادية األولى لسنة 2018
عقدت النيابة الخصوصية لبلدية منزل فارس ي الجلسة العادية لدورة فيفري  2018يوم الجمعة 23
فيفري  2018على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية برئاسة السيد الهادي سلمان رئيس النيابة
الخصوصية وبحضور السادة األعضاء:
_ زغدان الهريش ي.
_ فاخر النعيجة.
_ مجدي بنيحمد.
وتغيب عن الحضور بعذر أعضاء النيابة السيدين حمدي املديمغ ورمضان الصغير.
وحضر عن اإلدارة السيد رياض أحمد كاتب عام البلدية الذي تولى كتابة محضر الجلسة.
كما حضر الجلسة عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات وثلة من املواطنين.
في مستهل الجلسة رحب السيد الهادي سلمان رئيس النيابة الخصوصية بالحضور شاكرا لهم
تفضلهم بتلبية الدعوة ثم تولى عرض جدول أعمال الدورة للتداول فيه واملتمثل في املواضيع التالية:
 .1الرد على بعض تدخالت املواطنين خالل الجلسة التمهيدية.
 .2متابعة النظافة والعناية بالبيئة.
 .3متابعة تقدم سير املشاريع.
 .4متابعة سير اإلستخالصات.
 .5التنقيح النهائي مليزانية .2017
 .6املصادقة على تنقيح البرنامج اإلستثماري لسنة .2018
 .7تحويل إعتماد بالعنوان الثاني.
 .8متابعة تطهير ديون البلدية (عرض املنشور عدد  4بتاريخ  5ديسمبر .)2017
 .9ضبط معلوم إستغالل امللعب الفرعي املعشب.
ثم أذن للسادة أعضاء النيابة للتداول في املواضيع املدرجة بجدول األعمال كالتالي :
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.I

الرد على بعض تدخالت املواطنين خالل الجلسة التمهيدية:
الردود

التدخالت
تساءل بعض املتدخلين عن مشروع تنوير بين السيد رئيس النيابة الخصوصية أن ملف إستشارة مشروع
تنوير امللعب البلدي لدى مراقب املصاريف العمومية.
امللعب البلدي .
 -1طلب بعض املواطنين تركيز عدد  4واقيات قامت البلدية بمراسلة مصالح شركة النقل بالساحل لتركيز
عدد  4واقيات ملحطة الحافالت وإنشاء خط يربط مدينة
ملحطات الحافالت .
 -2طلب إنشاء خطوط جديدة للنقل العمومي سوسة بمدينة املهدية مرورا ببني حسان ومنزل فارس ي .
تمر عبر مدينة منزل فارس ي.
 .IIمتابعة النظافة والعناية بالبيئة:
تمثلت تدخالت البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة فيما يلي :
 تدخل مصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز يومي  05و 08فيفري  2018باآللة املاسحة لجرف حواش ي
الطرقات وتهيئة بعض املسالك الفالحية.
 قامت البلدية بإعداد إستشارة إلقتناء مبيد الحشرات .
 جهر البالوعات ومجاري مياه األمطار ورفع االتربة وردم املستنقعات بشارع الطاهر صفر.
 تدخل عملة البلدية لتقليم أشجار الفيكيس بالشوارع بكل من شارع الحبيب بورقيبة والبيئة.
 .IIIمتابعة تقدم سيراملشاريع :
تال السيد رئيس النيابة الخصوصية على أنظار الحاضرين تقدم سير املشاريع كما يلي :
السنة

املشروع

الكلفة (أد) نسبة اإلنجاز

برنامج سنة الترصيف
2016
التنوير
ملعب فرعي بالعشب اإلصطناعي
برنامج سنة تهيئة وصيانة الطرقات واملسالك
2017
تجميل املدينة
برنامج سنة
2018

22
30
125
32
110
20أد
 134أد
60أد
45أد
 13أ.د
7أد
5أد

الدراسات
بنايات إدارية
إقتناء معدات النظافة والطرقات
تهيئة الطرقات واملسالك
بناء األرصفة
اإلنارة العمومية
تركيز شبكة قنوات املياه املستعملة
2

%100
%100
%100
%100
%0

املالحظات

بصدد نشر اإلعالن بالجريدة

تم إعداد إستشارة في الغرض
تم إعداد إستشارة في الغرض

 .IVمتابعة سيراإلستخالصات :
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على الحاضرين جدول اإلستخالصات لحد 31جانفي 2018
حيث سجلت املداخيل مبلغ قدره 50.986,940د مقابل 55.862,963د خالل نفس الفترة من سنة
2017كما مبين بالجدول التالي:
اإلستخالصات (بالدينار)
املعلوم
889,916
املعلوم عل العقارات املبنية
322,896
املعلوم على االراض ي غير املبنية
176,884
املعلوم على املؤسسات
742,194
مداخيل كراء العقارات
املناب من املال املشترك

45.000,000

مداخيل مختلفة

3.855,050
50.986,940

جملة املوارد

 .Vالتنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة :2017
عمال بالقانون األساس ي عدد  35لسنة  1975املؤرخ في  14ماي  1975املتعلق بالقانون األساس ي
مليزانية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  65لسنة 2007
املؤرخ في  18ديسمبر  .2007اقترح السيد رئيس النيابة الخصوصية موضوع املصادقة على التنقيح
النهائي مليزانية البلدية لسنة  2017بالترفيع فيها من  759.000,000د إلى  1.022.651,257د أي بزيادة
قدرها  263.651,257د تحققت بموارد العنوان الثاني متأتية من:
.....

11.630,257

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

16.854,611

 املبالغ املقامة من الفوائض غري املستعملة من العنوان األول لسنة  2016وقدرها(% 80ع:)1
 الفواضل غري املستعملة من العنوان األول لسنة  2015وقدرها (:)% 20
 نقل فواضل ج+3ج: 4

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

 نقل فواضل اجلزء اخلامس :

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

235.166,066
0,323

-------------------------------------------------------------اجلملة

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

263.651,257

قرر ما يلـي
بعد املناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على التنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة 2017
بالترفيع فيها من  759.000,000د إلى  1.022.651,257دخال وصرفا كاألتي:
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على مستوى الموارد
 العنوان I
فصل

ع

ف

ف.
ف

0

0

60.02 1

بيان املوارد

التقديرات املصادق
عليها

الزايدة
+

موارد منقولة من فوائض العنوان األول

25.000,000

11.630,257

36.630,257

617.000,000

11.630,257

628.630,257

جمموع موارد العنوان I

1

النقص
-

املبلغ
اجلديد

 العنوان II
2

70.01

01

2

80.01

01

2

80.01

03

2

80.02

01

2

80.05

01

 01نقل فواضل – منح مسندة من صندوق القروض

121.573,618

121.573,618

61.370,247

61.370,247

الفواضل غري املستعملة من العنوان األول

-

16.854,611

16.854,611

نقل فواضل -املناب من مدخر املال املشرتك

-

24.000,000

24.000,000

-

28.222,201

28.222,201

0,323

0.323

142.000,000

252.021,000

394.021,000

759.000,000

263.651,257

1.022.651,257

نقل فواضل

للسنة اليت قبل األخرية وقدرها % 20

نقل فواضل

الجزء  : 5موارد متأتية من اإلعتمادات المحالة
جمموع موارد العنوان II
مجلة موارد العنوان II+I

على مستوى النفقات

 العنوان I
ع

فصل

فقرة

1

02.201

80



العنوان II

بيان املصاريف

ف.ف

 03متخلدات جتاه الشركة التونسية للكهرابء والغاز
مجلة نفقات العنوان األول

ع

فصل

ف
فقرة
.ف

التقديرات املصادق
عليها

الزايدة

النقص

املبلغ اجلديد

2.450,000

11.630,257

14.080.257

603.200,000

11.630,257

614.830,257

التقـديــرات
المصادق عليها

الزايدة

10.000,000

10.000,000

20.000,000

1.195

1.195

أشغال الصيانة والتعهد – بناءات إدارية.

5.261,057

5.261,057

برامج وجتهيزات إعالمية خمتلفة

3.222,201

3.222,201

اقتناء معدات النظافة والطرقات

47.000,000

47.000,000

اإلانرة العمومية

8.261,169

8.261,169

3.200,000

3.200,000

5.006,804

5.006,804

بيان املصاريف

II

020 06.600

دراسات أخرى

II

003 06.603

املستودع البلدي

II

06.603

06

II

06.605

20

II

001 06.606

II

06.610

01

II

06.610

04

أشغال الصيانة والتعهد -االانرة

II

06.612

02

تركيز شبكة تصريف مياه األمطار

4

النقص

املبلغ اجلديد

II

06.612

03

أشغال الصيانة والتعهد ( تطهري)

2.028,453

2.028,453

II

06.613

01

بناء األرصفة

6.000,000

6.000,000

II

06.613

02

تعبيد الطرقات

19.959,419

19.959,419

II

06.613

03

أشغال الصيانة والتعهد (الطرقات واملسالك)

32.000,000

11.235,379

43.235,379

06.615

03

جتميل مداخل املدن

110.000,000

II

06.616

04

بناء املنشآت الرايضية وهتيئتها

II

06.616

21

II

06.617

21

اجلزء  : 5القسم 11

110.000,000
125.000,000

125.000,000

4.700,000

4.700,000

1.145,000

1.145,000

0.323

0.323

جمموع نفقات العنوان II

155.800,000

252.021,000

407.821,000

جمموع نفقات العنوان II +I

759.000,000

263.651,257

1.022.651,257

أشغال الصيانة والتعهد ( بناء جتهيزات الشباب

-

والرايضة)
أشغال الصيانة والتعهد ( بناء املنشآت ذات

الصبغة االقتصادية )
اإلعتمادات احملالة

والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات الالزمة.
 .VIاملصادقة على تنقيح البرنامج اإلستثماري السنوي لسنة :2018
حيث تبين أن مشروع تركيز شبكة تصريف املياه املستعملة املبرمج إنجازه سنة  2018بمنطقة
الشواشين بكلفة  5أالف دينار ينتمي للمشاريع صنف  Aوالتي ال يمكن تمويلها من طرف صندوق
القروض ومساعدة الجماعات املحلية نظرا لتأثيراتها السلبية من الناحية البيئية واإلجتماعية.
تم عرض تنقيح املخطط اإلستثماري بالجلسة التشاركية بتاريخ  23فيفري  2018على الساعة
الثالثة بعد الزوال والتي اقترح على إثرها متساكني منطقة الشواشين تخصيص مبلغ  5أالف دينار إلنجاز
مشروع الترصيف.
لذا املعروض على أنظار املجلس املصادقة على تنقيح برنامج اإلستثمار السنوي لسنة 2018
قرار املجلس
بعد التداول والنقاش صادق املجلس على تنقيح املخطط اإلستثماري لسنة  2018كالتالي:
الكلفة
املشروع
20أد
الدراسات
 134أد
بنايات إدارية
60أد
إقتناء معدات النظافة والطرقات
45أد
تهيئة الطرقات واملسالك
18أ.د
بناء األرصفة
7أد
اإلنارة العمومية
 284أ.د
الجملة
5
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تحويل إعتماد بالعنوان الثاني.

تبعا للجلسة التشاركية املنعقدة يوم  23فيفري  2018على الساعة الثالثة بعد الزوال حول تنقيح
البرنامج اإلستثماري لسنة  2018والتي تم على إثرها إلغاء مشروع تركيز شبكة قنوات املياه املستعملة
بمنطقة الشواشين نظرا لتأثيراته السلبية من الناحية البيئية واإلجتماعية وتعويضه بمشروع بناء األرصفة
بمبلغ  5أالف دينار.
لذا املعروض على أنظار املجلس تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني قدره  5أالف دينار من الفصل
 06.612الفقرة " 0001تركيز شبكة قنوات املياه املستعملة" إلى الفصل 06.613 :الفقرة  " 0001بناء
األرصفة"
قرار املجلس
إثر املفاوضة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع على تحويل اإلعتمادات
املذكورة داخل العنوان الثاني حسب بيانات الجدول التالي:
ترفيع اإلعتمادات

تنقيص اإلعتمادات
ع

بيان مصاريف

فصل

فقرة

فف

2

تركيزشبكة
قنوات املياه
املستعملة

06.612

01

00

الجملة

االعتماد
املقترح
تحويله
5000,000

ع

بيان
مصاريف

فصل

فقرة

فف

2

بناء
األرصفة

06.613

01

00

الجملة

5000,000

االعتماد
املقترح
تحويله
5000,000

5000,000

 .VIIIمتابعة تطهيرالديون:
عمال بمقتضيات منشور السيد وزير الشؤون املحلية والبيئة عدد  04املؤرخ في  05ديسمبر 2017
واملتعلق بتطهير مديونية البلديات بعنوان  2016وما قبلها عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على
أنظار الحاضرين تشخيص مديونية البلدية لفائدة املؤسسات العمومية والخواص .كما أشار أن البلدية
قامت بإمضاء محاضر إعتراف بالدين في الشأن وتم ضبط روزنامة لخالص الديون.
ق ـراراملجلس
بعد املداولة والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي على تطهير مديونية البلدية على مواردها
الذاتية وضبط روزنامة الخالص كما مبين بالجدول التالي :
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املؤسسة الدائنة

ع/ر

مبلغ الدين

روزنامة الخالص

املؤسسات العمومية:
1

صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية

204.010,000

طلب جدولة ملدة  10سنوات
بسبب عجزالبلدية على خالص الديون

2

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

4.910,000

2018

3

اتصاالت تونس

6.348,000

2019

4

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

13.732,000

2019

5

وكالة التصرف في النفايات

475,000

2018

6

املركزالوطني لإلعالمية

1.932,000

2018

الخواص
1

شركة مصرف خليل غماض

2.900,000

2018

مجموع ديون البلدية 234.307,000

 .IXضبط معلوم إستغالل امللعب الفرعي املعشب :
على إثر إنتهاء أشغال إنجاز ملعب فرعي معشب مخصص لكرة القدم املصغرة بكلفة  125ألف
دينار خالل سنة  2017ولتنمية املوارد الذاتية للبلدية إقترح السيد رئيس النيابة الخصوصية على
السادة األعضاء ضبط معلوم إلستغالل امللعب الفرعي املعشب.
قـ ــراراملجلـس
بعد املناقشة وتبادل اآلراء صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على ضبط معلوم إستغالل
امللعب املعشب كالتالي:
املعلوم
نوع اإلستغالل
 30دينار للحصة الواحدة ( 1س و  30د )
إستغالل امللعب من طرف املواطنين
 15دينار للحصة الواحدة ( 1س و  30د )
إستغالل امللعب من طرف مراكز التكوين الخاصة
إستغالل امللعب من طرف النادي الرياض ي بمنزل فارس ي مجانا وذلك بعد إمضاء اتفاقية في الغرض
ثم فوضوا لرئيس البلدية ليتولى إتمام بقية اإلجراءات.
وإختتمت الجلسة على الساعة السادسة مساء .
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