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

حمضر جلسة إستثنائية

عقدت النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي جلسة إستثنائية وذلك يوم اجلمعة  61ديسمرب
 6161على 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.
إفتتح السيد رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة بكلمة رحب فيها جبميع احلاضرين مث توىل
عرض جدول أعمال اجللسة كاآليت:
.6ادلصادقة على الربانمج السنوي لإلستثمار لسنة .6162
.6ادلصادقة على الربانمج السنوي لدعم القدرات لسنة . 6162

مث أذن للسادة أعضاء النيابة للتداول يف ادلواضيع ادلدرجة جبدول األعمال كالتايل :
.I

املصادقة على الربانمج السنوي لإلستثمار لسنة .7102

بني السيد رئيس النيابة اخلصوصية أنو يف إطار تنفيذ أحكام الفصل  631من الدستور التونسي
ادلؤرخ يف  62جانفي  6162حول ضرورة إعتماد اجلماعات احمللية آليات الدميقراطية التشاركية ومبادئ
احلوكمة ادلفتوحة وتنفيذا دلنهجية إعداد الربانمج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 6162
وتطبيقا للقرار ادلشرتك لوزير الداخلية ووزير ادلالية ادلؤرخ يف  63جويلية  6162ادلتعلق بضبط الشروط
الدنيا ادلستوجبة لتحويل ادلساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية إىل
البلدايت وعمال مبقتضيات الدليل العملي دلنهجية إعداد الربانمج السنوي لإلستثمار البلدي
التشاركي لسنة  6162ادلعد من طرف وزارة الشؤون احمللية والبيئة تولت بلدية منزل فارسي القيام
مبختلف العمليات التحضريية إلعداد ادلخطط اإلستثماري (تكوين خلية الربانمج السنوي

لإلستثمار ،عقد جلسة حتسيسية لفائدة إطارات البلدية ،عقد جلسة حتسيسية لفائدة مكوانت
اجملتمع ادلدين إلعالمهم مبسار إعداد ادلخطط السنوي لإلستثمار لسنة

6162

 ،وضع خطة

إتصالية) ،إثر ذلك عقدت البلدية جلسات ادلخطط كما يلي:
 .6اجللسة العامة التشاركية األوىل بتاري  63نوفمرب .6161
 .6جلسة ادلنطقة عدد  3يوم  61نوفمرب
 .3جلسة ادلنطقة عدد  6يوم  62نوفمرب .6161
 .2جلسة ادلنطقة عدد  6يوم  12ديسمرب .6161

.6161

 .2اجللسة العامة التشاركية الثانية يوم  66ديسمرب

.6161

مث عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على احلاضرين ادلشاريع اليت وقع التصويت عليها يف
جلسات ادلناطق كالتايل:
 ادلنطقة عدد  : 3إتفق احلاضرون على مشروع هتيئة الطرقات بكلفة  36اد( برامج القرب)
 ادلنطقة عدد6و:6إتفق احلاضرون على مشروع منتزه عائلي بكلفة  661اد(برامج مهيكلة).
وبعد ادلناقشة وتبادل اآلراء يف اجللسة التشاركية الثانية تبني أن كلفة مشروع منتزه عائلي تقدر حبوايل
 611أد وادلبلغ ادلرصود ابدلخطط لسنة  6162وقدره  661أد ال يفي ابحلاجة وبذلك لن يكون
ادلشروع وضيفي .ابإلضافة إىل ذلك فإن البلدية ال متلك قطعة أرض داخل ادلنطقة البلدية إلستغالذلا
لبناء منتزه عائلي .لذلك إتفق احلاضرون على إختيار مشروع هتيئة الطرقات بكلفة  36أد للمنطقة
عدد  3ومشروع موحد للمنطقة عدد  6و 6يتمثل يف جتميل الطرقات ومداخل ادلدن والواجهات
مببلغ قدره  661أد وبذلك تكون قائمة مشاريع ادلخطط لسنة  6162كالتايل:
نوع املشروع

املشروع

اخلطة التمويلية

املبلغ

مشاريع القرب

مساعدة غري

هتيئة الطرقات

املشاريع املهيكلة

موظفة

جتميل الطرقات ومداخل املدن والواجهات  001أد املنطقة عدد  0و7

املشاريع االدارية

متويل ذايت

دراسات

 27أد

املنطقة املنتفعة

 01أد

املنطقة عدد 2
كافة املناطق

لذلك ادلعروض على أنظار النيابة اخلصوصية ادلصادقة على الربانمج السنوي لإلستثمار لسنة
 6162حسب ما أسفرت عليو جلسات ادلناطق ويضاف إىل ذلك قائمة ادلشاريع ادلدرجة ابلربانمج
اإلستثماري لسنة  6161واليت سيتواصل إجنازىا خالل سنة  6162وفق بياانت اجلدول التايل:

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2017

الكمفة

الخطة التمويمية (**)

(*)
المشاريع

سنة أو سن وات
اإلنجاز

أ -المشاريع الجديدة

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

1.7
2.7

ب

-3
-4

(*) بالنسبة تمويل
( )1لممشاريع ذاتي

قرض

أو متبقية
من النظام

المت واصمة

التمويمي

فقط

القديم)

152

غير

0 10

152

0 10

0

142

الدراسات

2017

10

10

تهيئة الطرقات

2017

32

32

تجميل الطرقات ومداخل المدن وال واجهات.

2017

110

110

مشاريع ذات صبغة محمية

مساهمات أخرى الذي تم
مساعدة

صرفه

موظفة

بالسن وات

موظفة

0

المبمغ المصدر

السابقة
()2

المبمغ

المبمغ المتبقي

المبرمج

المبرمج صرفه خالل

صرفه سنة السنة أو السن وات
2016

المقبمة ()4

()3

())3(+)2((-)1( =)4

المصنفة تقديرات
" "Aحسب المصاريف
التقييم

السنوية

األولي

لمصيانة

البيئي واإلستغالل
واالجتماع

مشاريع الشراكة بين البمديات
مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات
مشاريع الشراكة بين البمديات والو ازرات والهياكل األخرى
مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص
مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
البرامج الوطنية
ب رامج تهذيب األحياء الشعبية
ب رامج أخرى

0 36

0 126

90

0

مشاريع ذات صبغة محمية
إنجاز ممعب فرعي بالعشب اإلصطناعي

-2

الكمفة المحينة

(إستثنائية

مساعدة

142

 -مشاريع متواصمة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة

-1

مساعدة

المبمغ

رزنامة صرف االعتمادات

المشاريع

0 36

126 2017/2016

90

0

مشاريع الشراكة بين البمديات
مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات
مشاريع الشراكة بين البمديات والو ازرات والهياكل األخرى

-5
 -6مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
 -7البرامج الوطنية
 1.7ب رامج تهذيب األحياء الشعبية
 2.7ب رامج أخرى

مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص

المجموع العام

278

0

0 46

0

232

قرار اجمللس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة اخلصوصية ابإلمجاع على الربانمج السنوي لإلستثمار لسنة 7102كما
مبني ابجلدول أعاله.

 .IIاملصادقة على الربانمج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة :7102
بني السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية منزل فارسي أنو يف إطار تنفيذ بنود اإلتفاقية اخلاصة مبنح
ادلساعدات ادلوظفة وادلساعدات غري ادلوظفة لسنة  6162واليت يتعهد مبقتضاىا اجمللس البلدي ابدلصادقة
على الربانمج السنوي لدعم القدرات .ويتمثل ىذا الربانمج يف جانبيو ادلتعلق ابلتكوين وادلساعدة الفنية
والذي يتوىل تنفيذه مركز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية حسب
اجلدول التايل:
 )6التكوين :

عدد املشاركني

احملور
التصرف يف ادللك العمومي

3

الصيانة الوقائية لوسائل النقل واألشغال العامة

2

التصرف يف الشكاوي

6

إعداد وإبرام الصفقات العمومية

3

احلماية البيئية واإلجتماعية

6

تطهري الوضع ادلايل

3

النفاذ إىل الواثئق اإلدارية

3

 )6املساندة الفنية :
احملور

النشاط املعين ابملساندة الفنية

اجملال

وضع برانمج لإلستخالص وتنمية موارد البلدية إجياد حلول لتنمية ادلوارد البلدية الدميومة
ومتابعة تنفيذىا
إعداد جرد للممتلكات ادلنقولة والعقارية
ووضع برانمج لصيانتها

جرد ادلمتلكات وصيانتها

دعم القدرات يف رلال التصرف يف ادلشاريع حسن تسيري ادلشاريع ومتابعتها
من خالل ادلساندة على قيادة وتسيري ادلشروع
يف مجيع مراحلو وإعداد إجراءات ادلتابعة

الدميومة

عدد املنتفعني

كاتب عام
 6تقنيني

املصلحة املنتفعة

مصلحة
اجلباية

كاتب عام م الشؤون
رئيس مصلحة االدارية وادلالية
تقين

التصرف كاتب عام الشؤون
رئيس مصلحة الفنية
 6تقنيني

قرار اجمللس
صادق أعضاء النيابة اخلصوصية ابإلمجاع على الربانمج السنوي لدعم القدرات لسنة

كما مبني ابجلدول أعاله.

ورفعت اجللسة على الساعة اخلامسة مساء .

7102

