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***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الـدورة العاديـة الثانية لسنة 2016
المنعقـدة في  01جوان 2016
***
عمال بمقتضيـــات القانــون األساســي للبلديــات عدد 33لسنــة  1975المؤرخ في
 14ماي 1975المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 48لسنة  2006المؤرخ في 17جويلية
 .2006قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة لحضور الدورة العادية
الثانية لسنة  2016التي تقـرر عقدھا يوم الثالثاء  24ماي  2016على الساعة منتصف
النھار بمقر البلدية طبقا للفصل  34من القانون األساسي للبلديات ,إال أنه لم يحضر الجلسة
العدد الكافي من أعضائھا ,فأعيد إستدعاء النيابة الخصوصية في مناسبة ثانية للحضور يوم
اإلربعاء  01جوان  2016على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية طبقا للفصل  35من
القانون األساسي للبلديات.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة كافFة أعضFاء النيابFة الخصوصFية والمتضFمن
تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
تطبيقFFا للفصFFل  35مFFن القFFانون األساسFFي للبلFFديات أتش Fرّف بإعFFادة اسFFتدعائكم للمFFرة
الثانية لحضور اجتماع النيابة الخصوصFية خFالل الFدورة العاديFة الثانيFة لسFنة  2016التFي
تقرر عقدھا يوم اإلربعاء  01جوان  2016على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتھم العاديـة الثانية اليوم اإلربعاء غرة جوان سنة
ستة عشرة وألفـين على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن محمد
مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية السـادة:
 خليل سقــــــــا الھادي سقـــــا الصحبي مالطوحضرھا السيد عزالدين خطاطفي القابض البلدي.
كما حضرھا السيد رضوان طيمومي الكـاتب العـام للبلديـة الذي تولى كتابة المحضر
الجملي للجلسة .
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-2وتغيب عنھا بدون عذر الســــادة :
 عبد المجيد منصور الناصر بن عمار مـالط أمال مصبـــاح وصال سقــــــاافتتح السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب
بالسادة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرين ,وأشار إلى أن األعضاء الحاضرين
تتألف منھم األغلبية القانونية .
وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضر الجلسة
عمال بمقتضيات الفصل  41جديد من القانون األساسي للبلديات ,فت ّم االتفـاق باإلجماع
على تعيين السيد :الھادي سقــا إلمضـاء محضـر جلسـة الـدورة.
ث ّم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وھـو كاآلتـي:
 -1الحساب المالي لسنة .2015
 -2تعميم النظام البلدي ليشمل عمادات الشبيكة – الجواودة – العوامرية والرويسات.
 -3برنامج التدخالت اإلستثنائية للنظافة استعداد لفصل الصيف.
 -4متابعة سير اإلستخالصات.
 -5متابعـة المديونيــة.
 -6متابعة العمل البلدي في جميع جوانبه.
 -7مسائـل مختلفــة.
وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع .
ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في
المواضيع المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليھا فكانت كاآلتــي :
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-3الموضوع األول  :الحساب المالي لسنة  2015وغلق ميزانية تصرف .2015

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد  33لسنة  1975المؤرخ في  14ماي
 1975المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  48لسنة  2006المؤرخ في  17جويلية
 2006وخاصة الفصل  37منه وتطبيقا لمقتضيات الفصلين  33و  34من القانون
األساسي عدد  65لسنة  2007المـؤرخ في  18ديسمبر  2007الذي ينصان على أن
ينظر المجلس البلدي في دورته المنعقدة في شھر ماي في الحساب المالي الذي يقع
إعداده طبقا لمقتضيات الفصل  282من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه
من قبل سلطة اإلشراف التي لھا صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به.
ويثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة  2015المبلغ النھائي للموارد
المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعھا خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعمال
ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية
للبلدية تحت عنوان المال االحتياطي بالنسبة للعنوان األول والجزئين الثالث والرابع من
العنوان الثاني والمال االنتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني.
نعرض عليكم أبواب الحساب المالي لتصرف  2015حيث كانت النتائج التي
أسفرت عليھا الحسابات إلى موفى ديسمبر  2015كما يلي :
 -1المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية970.082,267 :...........................................
 -2المبلغ الجملي النھائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعھا634.065,890 :.........
 -3مبلغ نتيجة سنة  2015التي يرخص في نقلھا إلى حسابات
خارج الميزانية ) الفائض الجملي للميزانية ( 336.061,377 :.......................
 -4مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إلى
حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائھا55.119,804 :...........................
 -5مبلغ اعتمادات الدفع بالجزئين 3و 4من العنوان الثاني الباقية
دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائھا114.354,197 :.........
 -6مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء  5من العنوان الثاني الباقية
دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي سيقع تحويلھا
إلى التصرف الموالي )فائض الجزء :.......................................(5الشــــــيء
 -7مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء  5من العنوان الثاني الباقية دون
استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائھا لعدم
إنجاز ما يقابلھا من موارد :................................................الشــــــيء
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وتطبيقا للفصل  37من القانون األساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا لجلسة لمناقشة
الحساب المالي لسنة  2014وعند اإلقتراع يغادر رئيس النيابة الخصوصية الجلسة.

قـــرار المجلــس

وتطبيقا للفصل  37من القانون األساسي للبلديات تم انتخاب السيد  :الھادي سقـــا
رئيسا للجلسة .ثم ناقش أعضاء المجلس الحاضرين أبواب الحساب المالي لتصرف
. 2015
وبعد المناقشة غادر السيد رئيس النيابة الخصوصية الجلسة ,ثم أجريت علمية
اإلقتراع فصادق أعضاء المجلس باإلجماع على الحساب المالي تصرف 2015
والترخيص في نقل مبلغ نتيجة سنة  2015أي الفائض الجملي للميزانية والبالغ :
 336.016,377إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية للبلدية تحت
عنوان :
 المال اإلحتياطي بالنسبة للعنوان األول 265.957,168 :........................... والجزئين الثالث والرابع من العنوان الثاني 70.059,209 :...................... والمال اإلنتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني  :....الشــــــيءوالتصريح بغلق الميزانية تصرف . 2015
وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات.
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الموضوع الثاني  :تعميم النظام البلدي ليشمل عمادات الشبيكة – الجواودة –
العوامرية والرويسات.

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
تبعا لمراسلة السيد وزير الشؤون المحلية عدد 70512بتاريخ  29أفريل 2016
المتعلقة بدعوة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية لإلنعقاد في دورة إستثنائية للنظر في
موضوع تعميم النظام البلدي ليشمل عمادات الشبيكة – الجواودة – العوامرية
والرويسات.
نعرض عليكم الموضوع للمناقشة والدرس وإبداء الرأي .

قـــــرار المجلـس

بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس باإلجماع الحاضرين على أن يشمل
تعميم النظام البلدي على عمادات الشبيكة – الجواودة – العوامرية والرويسات.
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-6الموضوع الثالث  :برنامج التدخالت اإلستثنائية للنظافة استعداد لفصل الصيف.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :

في إطار متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن واإلستعداد لإلحتفال باليوم
الوطني للنظافة  ,يتم برمجة المزيد من الحمالت اإلستثنائية للنظافة خاصة في فصل
الصيف  ,إضافة إلى المجھود اليومي لرفع الفواضل المنزلية وفواضل البناء ,إضافة
إلى برمجة حمالت لرش المبيدات وذلك قصد القضاء على الناموس والوشواشة
ومداواة أماكن توالدھا وذلك قصد خلق فضاء سليم.
وعليه ,نعرض عليكم الموضوع إلعداد برنامج للتدخل في كل الميادين المتعلقة
بالنظافة استعدادا لإلحتفال باليوم الوطني للنظافة  11جوان .2016
قـــــــرار المجلـــــس

بعد المناقشة والدرس اتفق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون على البرنامج التالي :
تاريخ التدخل

مكان التدخل

األحـــــد2016/6/05:
اإلثنـــين2016/6/06:
اإلربعـاء2016/6/08:
الخمـيس2016/6/09:

المدرسة اإلبتدائية صابرين
حي الجمھورية
حديقة بورقيبة
حديقة صابرين

الجمعــة 2016/6/10:حي صابرين

المعدات

المتدخلون

جرار  +مجرورة +
شاحنة 7طن  +عملة عملة البلدية +
الحظائر وعدد  10المتطوعون من
معاول و 10بالة  +المجتمع المدني
 10مكنسة.

واتفقوا على المتابعة الميدانية إلنجاح ھذا البرنامج.
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-7الموضوع الرابع  :متابعة سير اإلستخالصات.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  77بتاريخ  27سبتمبر 1997
وعدد  19بتاريخ  28مارس  2002حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـي :

 (1ميزانيــة سنــة : 2016
 تقديــــــــرات الميزانيــــة682.620,000 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد شھر أفريل 385.574,675 =........ 2016 النسبـــــــــة% 56 =.................................................... (2جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  2016/04/30فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس النيابـــة الخصوصيــــة عـرض كشــف اإلستخالصــات
لحــد  30أفريل  2016فصال فصال وفقرة فقرة.
ومن خالل ھذا الكشف نالحظ أن نسق اإلستخالصات مرضي عموما ,إالّ أننا نالحظ
أنه يتعين التنسيق مع السيد القابض البلدي قصد الحث على مزيد التحسيس بضرورة
استخالص األداءات البلدية .
فتدخل السيد قابض المالية محتسب البلدية مبديا إستعداده التام على معاضدة
البلدية على حسن سير استخالصاتھا مع تأكيده على تطبيق كل الطرق القانونية والسبل
إلستخالص األداءات البلدية.
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-8الموضوع الخامس  :متابعة المديونية .
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
عمال ببرقية وزارة الداخليFة والتنميFة المحليFة عFدد  797بتFاريخ  2006/5/18وبرقيFة
سلطة اإلشراف عدد  489بتاريخ  20ماي  2006حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
بيان الدائن

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 30أفريل 2016

المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية لتوزيع المياه

2.327,000

2.327,000

الديوان الوطني إلتصاالت تونس.

38.272,000

10.958,483

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

401,517

401,517

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.

900,000

900,000

الخـــــواص :

15.043,517

14.086,940

الجملـــــــــة55.313,517 ..............

28.673,940

بعد التداول بيّن الحاضرون أن سير خالص الديون المتخلدة بذمة البلدية يعتبر
متوسط وأكدوا على ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات
في حدود اإلعتمادات المتوفرة والعمل على خالص ھاته الديون في آجالھا.
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-9الموضوع السادس  :متابعة العمل البلدي في جميع جوانبه.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
في إطار التقييم الدوري للعمل البلدي في جميع جوانبه نالحظ أن العمل
متواصل ودءوب خاص قصد تلبية حاجيات المواطنين وإيجاد فضاء بيئي نظيف
وسليم خاصة مع قدوم فصل الصيف والتأكيد على ضرورة قلع األعشاب الطفيلية
خاصة بعد األمطار الصيفية األخيرة إضافة إلى المداواة.
الموضوع السابع  :مسائــل مختلفـــــة .
التخفيض في معلوم تفريغ آبار الصرب :
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
نظرا لتشكيات المواطنين من غالء معلوم تفريغ آبار الصرب ونظرا لتواتر
عمليات التفريغ لدى بعض المواطنين  ,وعلى إثر اجتماع المجلس المحلي للتنمية
المنعقد في  17ماي  2016تقدم بعض المواطنين بتشكيات في الغرض  ,فتم اإلتفاق مع
السيد الوالي على إدخال تعديل في معلوم تفريغ آبار الصرب وذلك بمبلغ  5دنانير
للصھريج الواحد على أن تتكفل الوالية بخالص مبلغ الدعم والمقدر بـ  5دنانير عن
الصھريج الواحد.
قـــــــــرار المجلــــــس
بعد التداول والنقاش صادق المجلس بإجماع الحاضرين على تعديل معلوم تفريغ
آبار الصرف الصحي من  10دنانير إلى  5دنانير داخل المنطقة الواحد ومن  20دينار
إلى  15دينار خارج المنطقة البلدية للصھريج ,على أن تتكفل الوالية بخالص مبلغ
الدعم والمقدر بـ  5دنانير عن الصھريج الواحد.
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

 - 10وباإلنتھاء من المداوالت جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره للحاضرين
ودعاھم إلى ضرورة حضورھم جلسات النيابة الخصوصية مستقبال وعدم التخلف عن
مواعيد جلسات الدورات العادية للنيابة الخصوصية .
وأن حضورھم من شأنه أن يسرّع في تقدم وتط ّور العمل البلدي من جميع النواحي
وخاصة تط ّور اإلستخالصات وإنجاز المشاريع في آجالھا المحددة.
وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال أنھت النيابة الخصوصية أعمالھا ورفعت
الجلسة.
الشبيكة في  01 :جوان 2016
رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

