بلديـة الشبيكـة

الدورة العادية الثالثة لسنة 8102
اليوم :اإلربعاء  01أوت 8102
الساعــة  :العاشــــرة صباحــــا
*****

جدول األعمــال :

 -1المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة . 9112
 -9تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم
الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح بالمسلخ
البلدي لسنة .9112
 -3تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان الثاني.
 -4تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان األول.
 -5تفويض مشموالت الفصل  963من مجلة الجماعات المحلية الصادرة
بمقتضى القانون األساسي عدد  92لسنة  9112المؤرخ في  12ماي
 9112لفائدة رئيس البلدية.
 -6النظر في كيفية تسوية وضعيات البناء بدون رخصة بمقاسم غير مهيأة.
 -7استعراض سير اإلستخالصات.
 -2متابعـة المديونيــة.
 -2استعراض سير المشاريع .
 -11مسائـل مختلفــة.

***

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***

بلديــة الشبيكـــة

المجلــس البلــدي بالشبيكـــة
الدورة العاديـة الثالثــــة لسنة 8102
المنعقـدة في  01أوت 8102
***
عمـــال بمقتضيـات القانـون األساسي عدد  92المؤرخ في  12ماي 9112
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة على الفصل  916منه.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة السادة أعضاء المجلس البلدي في بتاريخ
 9112/12/12تحت عدد  251والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول
األعمال ونصه كاآلتـي :
وبعد ،أتشرف بإستدعائكم لحضور الدورة العادية الثالثة لسنة  9112التي تقرر
عقدها يوم اإلربعاء  15أوت  9112على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر البلدية.
عقد المجلس البلدي بالشبيكة جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  9112اليوم
اإلربعاء الخامس عشر من شهـر أوت سنة ثمانية عشرة وألفين على الساعة الرابعة
والنصف مساء بمقـر البلدية.
وافتتح السيد طارق طعم رئيس البلدية الجلسة بالترحيب بكافة الحاضرين ,وأشار إلى
أن األعضـاء الحاضريـن تتألـف منهـم األغلبيـة القانونيـة بحيث يكـون النصـاب مكتمـال
( الفصل  991من القانون األساسي عدد  92لسنة  9112المؤرخ في  2ماي .) 9112
عقد المجلس البلدي بالشبيكة دورته العاديـة الثالثة اليوم الجمعة الخامس عشر من
شهر أوت سنة ثمانية عشرة وألفـين على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر البلدية
برئاسة السيد طارق طعم رئيس البلدية وبحضور أعضائها السـادة:
 محمد الزايري األزهر السبري تبر الزايري عثمان جريو منية هبول الهادي مالط مروى خضراوي محمد النابتي محمد بن الصادق الزايري وداد سعيد قيس شيحة الناصر مالط.../...

-9 أمينة سقا خميس سقة ياسين سقاوتغيب عنها السادة :
 روضة طعم ربح مالطكما حضرها السيد الكـاتب العـام للبلديـة.
إفتتح السيد طارق طعم رئيس البلديةة الجلسةة بالترحيةب بكافةة الحاضةرين ,وأشةار
إلى أن األعضـاء الحاضريـن تتألـف منهـم األغلبيةـة القانونيةـة بحيةث يكةـون النصةـاب
مكتمـال ( الفصل  35من القانون األساسي للبلديات ).
ث ّم تولى السيد رئيس البلدية عرض جدول األعمال وتاله على الحاضرين حسبما
جاء بنص االستدعاء وهـو كاآلتــي :

 -1المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة . 9112
 -9تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم
الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح بالمسلخ
البلدي لسنة .9112
 -3تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان الثاني.
 -4تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان األول.
 -5تفويض مشموالت الفصل  963من مجلة الجماعات المحلية الصادرة
بمقتضى القانون األساسي عدد  92لسنة  9112المؤرخ في  12ماي
 9112لفائدة رئيس البلدية.
 -6النظر في كيفية تسوية وضعيات البناء بدون رخصة بمقاسم غير مهيأة.
 -7استعراض سير اإلستخالصات.
 -2متابعـة المديونيــة.
 -2استعراض سير المشاريع .
 -11مسائـل مختلفــة.
وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع .
ثم أذن السيد رئيس البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداول في المواضيع المدرجة
بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي :

.../...
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الموضوع األول  :المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة . 9112
عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمـال بمقتضيـات القانـون األساسي لميزانيـة الجماعات المحلية عدد  35لسنة
 1275المؤرخ في  14ماي  1275وعلى جميع النصوص التي نقحتــــه أو تممته
وخاصة القانون عدد  65لسنة  9117المؤرخ في  12ديسمبر  9117والمتعلق
بميزانية الجماعات المحلية وخاصة الباب الثاني الفصـول14 ,13 :و 15منه.
وعمال بمقتضيات القسم السادس من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى
القانون األساسي عدد  92لسنة  9112المؤرخ في  12ماي  9112المتعلق بإعداد
الميزانية والمصادقة عليها.
يعرض السيد رئيس البلدية على السادة أعضاء المجلس البلدي مشروع
ميزانية البلدية لسنة  9112قصد المصادقة.
حيث تم إعداد مشروع ميزانية  9112اعتمادا على ما تم تحقيقه خالل السداسية
األولى لسنة  9112وتقديرات سنة .9112

.../...

–4المــــــوارد :
المبلغ

بيان الموارد
 )0موارد العنوان األول
الجزء األول :المداخيل الجبائية االعتيادية
الصنف األول :المعلوم على العقارات و األنشطة............................................
الصنف الثاني :مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه.
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية و معلوم مقابل إسداء خدمات..
الصنف الرابع :المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى........................................

997.511,111
143.211,111
114.311,111
........./.........

جملة الجزء األول 521.0110111
الجزء الثاني :المداخيل غير الجبائية االعتيادية
الصنف الخامس :مداخيل الملك البلدي االعتيادية19.111,111 .............................................
الصنف السادس :مداخيل المالية االعتيادية515.111,111 .....................................................
جملة الجزء الثاني 180.0110111
جملة موارد العنوان األول 0.108.2110111

 )8موارد العنوان الثاني:
الجزء الثالث :الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية
الصنف السابع :منح التجهيز ....................................................................
الصنف الثامن :مدخرات و موارد مختلفة....................................................
جملة الجزء الثالث
الجزء الرابع :موارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد االقتراض الداخلي......................................................
الصنف العاشر :موارد االقتراض الخارجي...................................................
الصنف الحادي عشر :موارد االقتراض الخارجي الموظفة.................................
جملة الجزء الرابع
الجزء الخامس :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة
الصنف الثاني عشر :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة.............................
جملة الجزء الخامس

371.222,291
411.393,715
008.8080171
1.121,111
ـــ
ـــ
1.121,111
ـــ
ـــ

جملة موارد العنوان الثاني 007.8980171

مجموع موارد ميزانية البلدية 0.022.1980171
.../...

-5النفقـــــات :
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
 -0نفقــات العنــوان األ ّول:
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 595.732,111 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 317.512,367 ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 51.711,111 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
الموزعة........../......... ....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 297.9100270
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 93.212,623 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 87.2020227
جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 900.0020111

 -8نفقــات العنـوان الثانـي:
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة .....................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة .....................
جملـة الجــزء الثالـث

219.235,952
........../.........
........../.........
........../.........
208.9710819

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 55.321,996 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 11.7200882

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة ........................

ـــ

جملـة الجــزء الخامـس ـــ

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 222.7020521

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 0.022.1980171
وبعد التداول والنقاش :
قــــــــرار المجلـــــس
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على مشروع ميزانية البلدية
لسنة  9112وفوضوا لرئيس البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-6الموضوع الثاني :تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الــدواب واإلنتصـاب العام
ومعلوم الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلـوم
الذبح بالمسلخ البلدي لسنة .8109

عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمـال بمقتضيـات القانـون األساسـي للبلديــات عدد  33لسنة  1275المؤرخ في
 14ماي  1275والقوانين التي نقحته أو تـ ّممته وخاصة القانـون األساسي عدد 42لسنة
 9116المؤرخ في  17جويلية .9116
نعرض عليكم موضوع تبتيت مختلف المعاليم البلدية لسنة  8109للمصادقة كاآلتي:
الـمعـاليـــم

موعد البتـة

السعر اإلفتتاحي

(قبل موفى شهر أكتوبر حسب المنشور
الوزاري عدد 67المؤرخ في)1226/2/92

(السعر النهائي لبتة )9112

السوق األسبوعية لإلنتصاب
العام لسنة . 9112

95.111,111

يوم اإلربعاء  96سبتمبر  9112بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

السوق األسبوعية للدواب
لسنة .9112

115.111,111

يوم اإلربعاء  96سبتمبر  9112بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

محطة وقوف سيارات األجرة
والنقل الريفي لسنة .9112

711,111

يوم اإلربعاء  96سبتمبر  9112بداية
من الساعة منتصف النهار.

المسلخ البلدي لسنة .9112

391,111

يوم اإلربعاء  96سبتمبر  9112بداية
من الساعة الواحدة بعد الزوال.

وبعد التداول والنقاش :
قــــــــرار المجلـــــس
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على تبتيت معاليم السوق
األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب ومعلوم وقوف سيارات األجرة والنقل
الريفي و معاليم الذبح بالمسلخ البلدي لسنة . 9112
وفوضوا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...
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الموضوع الثالث :تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان الثاني.
عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  33لسنة
 1275المؤرخ في  14ماي  1275وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة القانون عدد  65لسنة  9117المؤرخ في  12ديسمبر  9117في فصله 97
جديد الذي ينص على أن تتم عمليات تحويل اعتمادات بين فصول ميزانية الجماعات
المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة
بالمصادقة على الميزانيـة.
لذا ,نعرض عليكم طلب تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني كاآلتي وذلك إلقتناء
معدات النظافة والطرقات :
بالنقصــان
العنوان اجلز ء القسم الفصل

II

III

16

الفقرة

ف
ف

- 113 16.613

بالزيـــادة
بيان

النفقات
المستودع
البلدي.

اإلعتمادات

العنوان اجلزء القسم الفصل

II 131.111,111

16 III

اجملمـــــوع071.1110111 ............

الفقرة

ف
ف

اإلعتمادات

بيان النفقات

إقتنـاء مع ّدات
 11 111 16.616النظــــافــــة
والطرقات.

131.111,111

اجملمـــــوع071.1110111 ............

قـــــــــرار المجلـــــــس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على
تحويل اإلعتماد المذكور داخل العنوان الثاني حسب الجدول أعاله.
وفوضوا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-2الموضوع الرابع :تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان األول.

عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  33لسنة 1275
المؤرخ في  14ماي  1275وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون
عدد  65لسنة  9117المؤرخ في  12ديسمبر  9117في فصله  97جديد الذي ينص
على أن تتم عمليات تحويل إعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الجزء بناء على
مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة بالمصادقة على
الميزانية.
لذا ,نعرض عليكم طلب تحويل إعتماد من فصل إلى فصل داخل العنوان األول
وذلك بصفة استثنائية هذه السنة نظرا لصدور المنشور عدد  37المؤرخ في  92ديسمبر
 9112الخاص بتنظيم شروط وإجراءات التمويل العمومي لفائدة وداديات األعوان
بعنوان مساعدات اجتماعية بالتزامن مع تاريخ المصادقة على ميزانية البلدية في
 9112/19/31لتغطية هذه النفقات  ,وحيث أن أعوان وعملة بلدية الشبيكة يتمتعون
بهذه المنح منذ سنة  ( 9115بمناسبة عيدي اإلضحى والفطر والعودة المدرسية )
ونظرا لكثرة مطالبتهم بهذه المساعدات ,ويكون تحويل اإلعتماد كاآلتـي :
بالنقصــان
العنوان القسم الفصل
I

13

3315

بالزيـــادة

ف.
الفقرة
ف

بيان النفقات

اإلعتمادات

- 119

لفائدة
تدخالت
الجمعيات الرياضية

3.111,111

ف.
العنوان القسم الفصل الفقرة
ف
I

13

3311

المجمـــــوع7.1110111 ............

-

بيان النفقات

اإلعتمادات

للجمعيات
منح
 والمنظمات ذات 3.111,111الصبغة اإلجتماعية
المجمـــــوع7.1110111 ............

قــــــرار المجلــــــس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على تحويل
اإلعتماد المذكور داخل العنوان األول حسب الجدول أعاله.
وفوضوا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
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الموضوع الخامس :تفويض مشموالت الفصل  963من مجلة الجماعات المحلية
الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد  92لسنة 9112
المؤرخ في  12ماي  9112لفائدة رئيس البلدية.
عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  92لسنة  9112المؤرخ في  12ماي 9112
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
نعرض عليكم موضوع تفويض مشموالت الفصل  963من القانون األساسي المذكور
أعاله من السادة أعضاء المجلس البلدي بالشبيكة لفائدة السيد رئيس البلدية طيلة مدة نيابته
الصالحيات المتعلّقة بما يلي :
 ضبط وتغيير استعمال األمالك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس.
 التفاوض قصد االقتراض والقيام باإلجراءات القانونية والترتيبية الالزمة للغرض في
حدود ما يضبطه المجلس البلدي.
 قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط.
 ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجاالت بما في ذلك حق الشفعة.
 إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي.
 التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل  42من هذا القانون.
قــــــــــــــرار المجلــــــــــــس
بعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على تفويض مشموالت الفصل 963
من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عد  92لسنة  9112المؤرخ
في  12ماي  9112لفائدة السيد رئيس البلدية والمتمثلة في :
 ضبط وتغيير استعمال األمالك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس.
 التفاوض قصد االقتراض والقيام باإلجراءات القانونية والترتيبية الالزمة للغرض في
حدود ما يضبطه المجلس البلدي.
 قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط.
 ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجاالت بما في ذلك حق الشفعة.
 إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي.
 التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل  42من هذا القانون.
والتفويض لرئيس البلدية إلتمام اإلجراء الالزم.
.../...
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الموضوع السادس :النظر في كيفية تسوية وضعيات البناء بدون رخصة
بمقاسم غير مهيأة.
عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال :
نظرا لكثرة الطلبات الواردة علينا في خصوص إسناد تراخيص للتزود
بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب وحيث عمد عديد المواطنين بالمنطقة
البلدية وفي أغلب مناطق الجمهورية إلى البناء بدون ترخيص بتقاسيم غير مهيأة
أمام غياب مراقبي التراتيب .وحيث أن هذه الوضعيات تتطلب التسوية ,فإننا
نعرض على سيادتكم النظر في كيفية تسوية مثل هذه الوضعيات واقتراح السبل
الكفيلة بذلك.
قــــــــرار المجلــــس
بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تكوين
لجنة وقتية صلب المجلس البلدي لتسوية الوضعيات الموجودة حاليا للمحالت التي
تم بناؤها والجاهزة للسكن على أن يتم إحصائها وإعداد جرد شامل لها والمتواجدة
بالمنطقة البلدية بالشبيكة  ,كما أن يتم إعداد أنموذج مطلب الحصول على رخصة
للمتساكنين المعنيين الذين ستشملهم التسوية يتضمن عدم مطالبة البلدية بأي
امتيازات أخرى مثل تهيئة التقاسيم وغيره .وتتكون اللجنة من السادة :
 محمد بن التيجاني الزايري رئيس اللجنةعضو
 أمينة سقةعضو
 محمد بن الصادق الزايريعضو
 عثمان جريوعضو
 قيس شيحةعضو
 ياسين سقاعضو
 خميس سقة عبد الفتاح الزايري تقني بالبلدية عضوتنتهي صالحيات هاته اللجنة بإنتهاء مهامها.
.../...
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الموضوع السابع :استعراض سير اإلستخالصات.
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  77بتاريخ  97سبتمبر
 1227وعدد  12بتاريخ  92مارس  9119حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتــــــي :
 )0ميزانيــة سنــة : 8102
 تقديــــــــرات الميزانيــــة1.112.111,111 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد 562.915,151 =..............9112/12/11 النسبـــــــــة% 56 =..................................................... )8جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  8102/12/01فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيد رئيس البلدية عـرض كشف اإلستخالصات لحد يوم  11أوت 9112
فصال فصال وفقرة فقرة وبيّن أن نسبة اإلستخالصات بلغت % 56خالل الفترة
المنقضية ونأمل أن تكون نسبة اإلستخالصات طيبة خالل الفترة المتبقية من هذه السنة
والتنسيق مع السيد قابض المالية بالشبيكة محتسب البلدية لمزيد تحسين نسب
اإلستخالصات.

.../...
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الموضوع الثامن :متابعة المديونية.
عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال:

عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  727بتاريخ  9116/5/12وبرقية
سلطة اإلشراف عدد  422بتاريخ  91ماي  9116حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
 مخطط تطهير الديون :
بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الصندوق الوطني للتقاعد .
المركز الوطني لإلعالمية.
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه
ديوان قيس األراضي.
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
الخـــــواص :

مبلغ الدين
47.676,125
91.139,393
5.253,469
4.921,214
3.942,363
5.196,541
4.112,216
5.429,111
712,111
92.5020107

سنوات الخالص
8181
8109
8102

8100
47.676,125
11.111,111
9.324,147
1.395,111
1.176,111
28.1200058

11.139,393
3.562,415
9.255,214
9.179,363
5.196,541
4.112,216
5.429,111
712,111
77.2110700

-

-

-

8180

8188

-

-

-

 البرنامج السنوي لتطهير الديون :
مبلغ الدين

بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه.
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الشركة التونسية للتامين وإعادة التأمين.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.
ديوان قيس األراضي.
الخـــــواص :
الجملـــــــــة..............

5.196,541
11.139,393
5.429,111
3.562,415
9.179,363
5.975,121
4.112,216
712,111
72.0050072

المبرمج خالصه
سنة 8102
5.196,541
11.139,393
5.429,111
3.562,415
9.179,363
9.255,214
4.112,216
712,111
77.2110700

ما تم خالصه لحد
8102/2/00
5.196,541
11.139,393
5.429,111
3.562,415
9.179,363
9.255,214
4.112,216
712,111
77.2110700

قـــــرار المجلــــــس
وبعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون
والبرنامج السنوي له حسب بيانات الجدول أعاله.
والتفويض لرئيس البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...
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الموضوع التاسع :استعراض سير المشاريع.
 تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة  :تمت األشغال بنسبة %21
 برمجة تهيئة جزء وظيفي أول وثاني لقصر بلدية الشبيكة بعنوان سنة
 9117وسنة  (:9112في طور الدراسة).

وباالنتهاء من التداول في مواضيع الدورة العادية بيّن السيد رئيس البلدية
للحاضرين أن العمل البلدي يتطلب الحضور اليومي ومواكبة كل أنشطة البلدية في كل
المجاالت خاصة في مجال النظافة لما لهذا العمل من أهمية في الرفع من مستوى عيش
المواطن واإلستجابة لطلباته حتى يكون سند للبلدية ويشارك في نظافة المدينة.
وفي حدود الساعة السابعة مساء رفعت الجلسة وأنهى المجلس أعماله.
الشبيكة في  15 :أوت 9112
رئيس البلدية
طـــارق طعـــــــم

