الجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
بلديـة منزل فارسـي

محضـر جلسة إستثنائية
بتاريخ  02سبتمبر2021

عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  9م ـ ــاي  2018املتعلق بمجلة
الجماعات املحلية وخاصة الفصل  216منها،
عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي يوم الخميس  02سبتمبر  2021على الساعة الخامسة والنصف
مساء بقصر البلدية جلسة إستثنائية برئاسة السيد حسن املبروك رئيس املجلس البلدي ،وبعد إستدعاء
ّ
فردي ّ
لكافة أعضاء املجلس البلدي تحت ع ـ ـ ــدد  618بتاريخ  30أوت  2021هذا ّ
نصه" :يتشرف رئيس
وجه
بلدية منزل فارس ي بدعوتكم لحضور جلسة إستثنائية وذلك يـوم الخميس  02سبتمبر  2021على الساعة
الخامسة والنصف مساء بقصر البلدية وذلك للتداول في املواضيع التالية:
 .Iدراسة مطالب املواطنين بخصوص الربط بالشبكات العمومية.
 .IIالتمويل العمومي لفائدة الجمعيات:
مساعدات اجتماعية لفائدة الودادية.
منحة النادي الرياض ي بمنزل فارس ي.
 .IIIاملصادقة على اقتناء أرض.
 .IVمسائل متفرقة.
وألهمية املوضوع ،يرجى الحضور في الوقت والتاريخ املعينين
والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم"./.
حضرالجلسة ّ
كل من السيدات والسادة:
 :املساعد الثاني لرئيس املجلس البلدي
طـارق النعيجـي
 :املساعد الثالث لرئيس املجلس البلدي
نــادرة املجدوب
 :عضو ورئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة
فـ ــرج العجيمــي
 :عضو ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والتشغيل وفاقدي السند
سعيدة الدرويش
وحاملي اإلعاقة
 :عضو ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
شادية شوشان
رضوان عبد الرزاق  :عضو

ّ
وتغيب عن الجلسة:
 :املساعد األول لرئيس املجلس البلدي
جيهان عبد هللا
 :املساعد الرابع لرئيس املجلس البلدي
فاطمة غماض
 :عضو ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحة
ف ــرج املج ـ ــدوب
محمد علي املبروك  :عضو ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
 :عضو ورئيس لجنة شؤون املرأة واألسرة
روضة بن علي
كما حضرالجلسة:
 :الكاتب العام للبلديـ ــة ومقرر الجلسة.
قيــس بن علي
عزيزة التوي
 :تقني أول مكلف بالشؤون اإلدارية واملالية.
وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي ،افتتح السيد حسن
املبروك رئيس املجلس البلدي الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين ،ثم ّ
تم الشروع مباشرة في دراسة
املواضيع املدرجة بجدول األعمال املشار إليه آنفا.

 .1درس مطالب املواطنين بخصوص الربط بالشبكات العمومية :

 مطلب املواطنة سنية عبد الرزاقّ :
تقدمت املواطنة املذكورة بمطلب بتاريخ  2021/08/02ترغب
بمقتضاه الحصول على ترخيص إلدخال ّ
عداد كهربائي بعقارها الكائن بمنطقة أوالد عمار واملتمثل
في بيت فالحي ،مع اإلشارة ّأن املعنية باألمر قد سبق أن تحصلت على ترخيص بتاريخ
.2020/10/28
وقد درست لجنة األشغال والتهيئة العمرانية في جلستها املنعقدة بتاريخ  2021/09/02هذا املطلب
واقترحت املوافقة عليه وإحالته على أنظار املجلس البلدي للمداولة.
وبعرض املوضوع على املداولة ،وافق املجلس البلدي باإلجماع على مطلب املواطنة املذكورة.
 مطلب املواطن فوزي بوقيلةّ :
تقدم املواطن املذكور بمطلب بتاريخ  2021/08/24يرغب بمقتضاه
الحصول على ترخيص إلدخال ّ 02
عدادات كهرباء و 02عدادات ماء لعقاره الكائن بشارع البيئة.
وقد درست لجنة األشغال والتهيئة العمرانية في جلستها املنعقدة بتاريخ  2021/09/02هذا املطلب
واقترحت املوافقة عليه وإحالته على أنظار املجلس البلدي للمداولة.
وبعرض املوضوع على املداولة ،وافق املجلس البلدي باإلجماع على مطلب املواطن املذكور
شريطة االستظهاربموافقة االجوارمعرف باإلمضاء عليها.
 مطلب املواطن جمال الصغيرّ :
تقدم املواطن املذكور بمطلب بتاريخ  2021/08/26يرغب بمقتضاه
الحصول على ترخيص إلدخال ّ
عداد كهرباء بالطابق األرض ي لعقاره الكائن بشارع البيئة .وقد درست
لجنة األشغال والتهيئة العمرانية في جلستها املنعقدة بتاريخ  2021/09/02هذا املطلب واقترحت
املوافقة عليه وإحالته على أنظار املجلس البلدي للمداولة.
وبعرض املوضوع على املداولة ،وافق املجلس البلدي باإلجماع على مطلب املواطن املذكور .

 مطلب املواطن جمال الشريفّ :
تقدم املواطن املذكور بمطلب بتاريخ  2021/09/01يرغب
بمقتضاه الحصول على ترخيص إلدخال ّ
عداد ماء بالطابق األرض ي لعقاره الكائن بنهج مالك بن
أنس .وقد درست لجنة األشغال والتهيئة العمرانية في جلستها املنعقدة بتاريخ  2021/09/02هذا
املطلب واقترحت املوافقة عليه وإحالته على أنظار املجلس البلدي للمداولة.
وبعرض املوضوع على املداولة ،وافق املجلس البلدي باإلجماع على مطلب املواطن املذكور
شريطة عدم تكسيرالطريق املعبد ضمن مشروع تهذيب حي التطور.
 مطلب املواطن ماجد النعيجةّ :
تقدم املواطن املذكور بمطلب بتاريخ  2021/09/01يرغب
بمقتضاه الحصول على موافقة البلدية على تركيز عدد  02أعمدة كهربائية جهد منخفض قصد
تنوير مسكنه الكائن بمنطقة البياضة من مدينة منزل فارس ي حسب املثال الوارد على البلدية من
الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم املكنين ،مع اإلشارة ّأن املعني باألمر قد سبق أن تحصل
على ترخيص بتاريخ .2018/01/03
وقد درست لجنة األشغال والتهيئة العمرانية في جلستها املنعقدة بتاريخ  2021/09/02هذا املطلب
واقترحت املوافقة عليه وإحالته على أنظار املجلس البلدي للمداولة.
وبعرض املوضوع على املداولة ،وافق املجلس البلدي باإلجماع على مطلب املواطن املذكور.
 مطلب املواطن املنصف العبيديّ :
تقدم املواطن املذكور بمطلب بتاريخ  2021/08/23يرغب
بمقتضاه الحصول على ترخيص في االشغال الوقتي للطريق العام بشارع الحبيب بورقيبة ملدة سنة
لتعاطي نشاط بيع الفواكه الجافة .وقد درست لجنة األشغال والتهيئة العمرانية في جلستها
املنعقدة بتاريخ  2021/09/01هذا املطلب واقترحت املوافقة عليه شريطة:
 احترام شروط حفظ الصحة والسالمة. ّمدة الترخيص :سنة من غرة جانفي  2021إلى غاية موفى شهر ديسمبر .2021
خالص املعاليم املستوجبة بعنوان اإلشغال الوقتي للطريق العام.
كما اقترحت إحالة املطلب على أنظار املجلس البلدي للمداولة.
وبعرض املوضوع على املداولة ،وافق املجلس البلدي باإلجماع على مطلب املواطن املذكور طبقا
للشروط املنصوص عليها أعاله.

 .2التمويل العمومي لفائدة الجمعيات:
 .1منحة النادي الرايضي:
تم عرض ملف صرف منحة النادي الرياض ي على أنظار مراقبة املصاريف العمومية إلسناد
التمويل العمومي كما معمول به في السنوات الفارطة إال أن هذا األخير أفاد أنه تبعا ملراسلة السيد
رئيس الحكومة عدد 556-1-01-2021حول مدى إنسحاب أحكام املرسوم عدد  88لسنة  2011واألمر
عدد  5183لسنة  2013املتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
فإن التمويل العمومي للجمعيات الرياضية من إختصاص املجالس البلدية .

لذا املعروض على أنظار املجلس البلدي الحاضرين التداول في إسناد التمويل العمومي لفائدة النادي
الرياض ي بعنوان سنة  2021والبالغة 13أد.

قراراملجلس:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس باإلجماع على صرف منحة النادي الرياض ي بعنوان
سنة  2021على قسطين حسب توفر املوارد املالية وفوضوا لرئيس املجلس البلدي إلتمام بقية
اإلجراءات.

 .2املساعدات االجتماعية لفائدة الودادية:
طبقا ملنشور السيد رئيس الحكومة عدد  08املؤرخ في  06ماي  2021واملتعلق بتنظيم شروط
وإجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات األعوان بعنوان مساعدات اجتماعية واملتمثلة في منحة
عيد الفطر وعيد األضحى والعودة املدرسية.
وتبعا ملحضر جلسة العمل املنعقدة بتاريخ  02سبتمبر  2021بين بلدية منزل فارس ي في شخص رئيسها
السيد حسن املبروك وبحضور الكاتب العام للنقابة األساسية بمنزل فارس ي ورئيس ودادية أعوان بلدية
منزل فارس ي تم ابرام إتفاقية في الغرض تحدد مقدار املنح املتفق عليها كما يلي:
 منحة عيد الفطر 150 :دينار بداية من سنة 2022
 منحة عيد االضحى  250 :دينار بداية من سنة 2022
 منحة العودة املدرسية (بداية من سنة : )2021
 50د عن كل تلميذ ابتدائي
 60د عن كل تلميذ إعدادي او ثانوي
80د عن كل طالب جامعي
لذا املعروض على انظار املجلس البلدي الحاضرين التداول في إسناد التمويل العمومي بعنوان
املساعدات االجتماعية لفائدة ودادية أعوان بلدية منزل فارس ي كما مبين أعاله.

قراراملجلس:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس باإلجماع على املساعدات االجتماعية لفائدة
ودادية أعوان بلدية منزل فارس ي كما يلي:
 منحة العودة املدرسية سنة  2021وذلك في حدود االعتماد املرصود بامليزانية (ألف دينار). منحة عيد الفطروعيد األضحى سنة .2022وفوضوا لرئيس املجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات.

