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  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2015ة الرابعة لسنـــــة ــالعاديـدورة ـــالـ

  2015 ديسمرب 01املنعقـدة يف 
  

***  
املنقح  1975ماي 14املؤرخ يف 1975لسنة 33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد       

قد مت إستدعاء أعضاء النيابة . 2006 جويلية 17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد
ـة ـــــدورة العاديـــــــة حلضور الـــــــاخلصوصية لبلدية الشبيكـ

رر ــــــــــــاليت تق 2015ة ــــــلسن الرابعـــــــــة
قا طب على الساعة منتصف النهار مبقر البلدية 2015 نوفمرب 23 اإلثننيوم ـــــا يـــــعقده

فأعيد , إال أنه مل حيضر اجللسة العدد الكايف من أعضائها, انون األساسي للبلدياتمن الق 34للفصل 
على  2015 ديسمرب 01 الثالثاءللحضور يوم يف مناسبة ثانية اء النيابة اخلصوصية ـــــستدعإ

  .من القانون األساسي للبلديات 35طبقا للفصل  الساعة منتصف النهار مبقر البلدية
واملتضمن تاريخ ومكان وساعة النيابة اخلصوصية وبناء على االستدعاء املوجه إىل السادة كافة أعضاء      

  :عقـد اجللسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي 
حلضـور  للمرة الثانية استدعائكم إعادة أتشرف بمن القانون األساسي للبلديات  35للفصل تطبيقا       

 01 الثالثـاء عقدها يـوم    تقررليتا 2015لسنة  الرابعةالدورة العادية ل خال النيابة اخلصوصيةاجتماع 
  .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2015 ديسمرب

عشرة  مخسةسنة  غرة ديسمرب الثالثاءاليوم  الرابعةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      
مبقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة  منتصف النهارني على الساعة ـوألف

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و اخلصوصية للبلدية
 خليل سقـــا -
 اهلادي سقـــا -
  الصحيب مـالط -

  .الكـاتب العـام للبلديـة وقابض املالية حمتسب بلدية الشبيكة انكما حضرها السيد                 
  :السادةوتغيب عنها بدون عذر                  

 عبد ايد منصور -
 الناصر بن عمار مالط -
 أمال مصباح  -
  وصال سقـا -
بالسادة أعضاء النيابة  السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـبافتتح      

من  35طبقا للفصل وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية , احلاضريناخلصوصية 
  .القانون األساسي للبلديات
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بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء        

 :السيدباإلمجاع على تعيني  االتفـاقفتم , جديد من القانون األساسي للبلديات  41الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض الصحيب مالط
  

 جدول األعمال وتاله على احلاضرين حسبماعرض النيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس        

  : ي ــو كاآلتـوه االستدعاء جاء بنص

  

 .إستعراض سري اإلستخالصات  -1

 .ةــونيـــمديـة الـــمتابع -2

 . شاريعاملسري  استعراض - 3

 .ــةالوضع البيئي باملنطقة البلديمتابعة  -4

 .فصل داخل العنوان األولحتويل اعتماد من فصل إىل  -5

   .حتويل اعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان األول -6

  .ــةخمتلفـ ـلمسائ -7

 
  .عمال باإلمجــاع ومتـت املصادقــة على جدول األ

  

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول يف املواضيع املدرجة جبدول     

  :األعمال واليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

  

  

                                                                                                        .../... 

  



  
 

  

  

  

  

- 3 -  
        

        

  

  .2015 أكتوبر 31إىل حد  استعراض سري اإلستخالصات  :ا�ولالموضوع 
  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال            

 19وعدد  1997سبتمرب  27بتاريخ  77عمال مبنشوري وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد         

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ 

  :نعرض عليكم الوضع املايل للبلديـة كاآلتـي          

  
   :  2015ميزانيــة سنــة ) 1
 

 570.880,000...= ..................................تقديــــــــرات الميزانيــــة -

 585.754,358.......= ....... 31/10/2015ا�ستخ�صات الحاصلة لحد  -

  % 102,61......= ................................................النسبـــــــــة -

 
  :   وفقرة فقرة فص� فص� 31/10/2015جدول ا!ستخ�صات الحاصلة لحد  )2
 

توىل السيـد رئيـس النيابـــة اخلصوصيــــة عـرض كشــف         

مبينا أن نسبة اإلستخالص .فصال فصال وفقرة فقرة 2015 أكتوبر 31اإلستخالصــات حلــد 

وهو ما يعين حتقيق األهداف املرسومة من خالل اإلستخالص وذه املناسبة نوجه  % 102,61بلغت 

الشكر اجلزيل للسيد قابض املالية حمتسب البلدية على جمهوداته اجلبارة من أجل احلرص الدائم على 

  . استخالص موارد البلدية
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  .ةــونيـمديـة الـــمتابع:  الثانيالموضوع 

  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال                   

  

وبرقية سلطة اإلشـراف   18/5/2006بتاريخ  797عمال بربقية وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد        

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489عدد 

  : نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي       

  مبلغ الدين  الدائنبيان 
  ما تم خ�صه لحد

  2015 أكتوبر 31 
  : المؤسسات العمومية 

  .الشركة الوطنية لتوزيع المياه

  .الديوان الوطني )تصا�ت تونس

  .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

  .المركز الوطني ل0ع�مية

  .الوكالة التونسية ل0نترنات

  

2.732,767  

36.775,701  

309,918  

404,006  

297,920  

  

2.732,767  

9.967,865  

309,918  

404,006  

297,920  

  1.566,760  1.689,920  : الخـــــواص

  15.279,236  42.210,232  ..............الجملـــــــــة

  
  

وأكدوا على ضرورة عدم  تعترب متوسطةاحلاضرون أن الديون املتخلدة بذمة البلدية  بين بعد التداول       

على النفقات يف حدود اإلعتمادات املتوفرة والعمل على خالص  تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار

  .هاته الديون يف آجاهلا
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  .البلدية  استعراض سري املشاريع:  الثالثالموضوع 

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء سري مشاريع املخطط           

ماعدا  %100اإلستثماري البلدي احلادي عشر حيث مت إجناز مجيع املشاريع املربجمة بنسبة 

, مشروع ذيب حي صابرين نظرا لعدم برجمته من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراين

  .نادي أطفال نظرا لعدم برجمة  اإلعتمادات من قبل وزارة اإلشرافإضافة إىل مشروع بناء 

كما أشاد مبشروع التطهري باملنطقة البلدية الذي انطلقت دراسته مع األطراف املعنية ونأمل 

  .حسب ما ودعدتنا به األطراف املعنية 2016أن يقع الشروع يف اإلجناز خالل سنة 

  

  

  .ئي باملنطقة البلديةمتابعة الوضع البي:  الرابعالموضوع 

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء موضوع متابعة الوضع           

البيئي عامة ومصلحة العناية بالنظافة واحمليط واملستودع البلدي خاصة بعد جلسة العمل 

  .بالوالية حول مزيد إحكام عمليات النظافة والقضاء على النقاط السوداء
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  .طلب حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان األول  :الخامسالموضوع 
                            

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال            

ة عدد ــــــمحليـة اجلماعات الــــــعمال مبقتضيات القانون األساسي مليزاني      

وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته وخاصة القانون  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  33

جديد الذي ينص على أن تتم  27يف فصله  2007ديسمرب  18رخ يف املؤ 2007لسنة  65عدد 

عمليات حتويل إعتمادات بني فصول كل قسم من نفس اجلزء بناء على مداولة جملس اجلماعة احمللية 

  .وموافقة سلطة اإلشراف املختصة باملصادقة على امليزانية

العنوان األول وذلك لتغطية نفقات  نعرض عليكم طلب حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل, لذا     

  :وهي كاآلتـي , األجور بخاصة  إجبارية

  
  بالزيـــادة  بالنقصــان

  .ف  الفقرة  الفصل  القسم  العنوان
  ف

  .ف  الفقرة  الفصل  القسمالعنوان  ا!عتمادات  بيان النفقات
  ف

  ا!عتمادات  بيان النفقات

I 1  02201  003  -  
الكھرباء  استھ�ك

  ..............والغاز
  

6.500,000  
     
  I 

  
01  

  
0101  

  
002  

  

  
002  

  
091  

منحة التصرف 
  ................والتنفيذ

منحة حفظ الصحة ورفع 
  ........الفواضل المنزلية

  
3.500,000  

  
3.000,000  

  6.500,000  ............المجمـــــوع  6.500,000  ............المجمـــــوع

  
  ــسقــــــرار المجلــــ

  
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على حتويل اإلعتماد املذكور     

  .داخل العنوان األول حسب اجلدول أعاله
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  .الثاينداخل العنوان ات طلب حتويل إعتماد:  السادسالموضوع 
                            

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال            
  

ة عدد ــــــمحليـالة اجلماعات ــــــعمال مبقتضيات القانون األساسي مليزاني      
وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته وخاصة القانون  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  33

جديد الذي ينص على أن تتم  27يف فصله  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسنة  65عدد 
ماعة احمللية عمليات حتويل إعتمادات بني فصول كل قسم من نفس اجلزء بناء على مداولة جملس اجل

  .وموافقة سلطة اإلشراف املختصة باملصادقة على امليزانية
وذلك لتغطية نفقات  الثايننعرض عليكم طلب حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان , لذا     

  :وهي كاآلتـي ,  )رفع فواضل مواد بناء باملنطقة البلدية( خمتلفة 

  
  

  بالزيـــادة  بالنقصــان

  ا!عتمادات  بيان النفقات  الفقرة  الفصل  القسم  جزءال  العنوان  ا!عتمادات  بيان النفقات  الفقرة  الفصل  القسم  جزءال  العنوان

2  3  08  08901  001  
نفقات التنمية غير 

  .الموزعة
  7.602,929  ..نفقات مختلفة  -  06609  06  3 2     7.602,929

  7.602,929  ............المجمـــــوع  7.602,929  ............المجمـــــوع

  
  

  ــسقــــــرار المجلــــ
  
  

بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على حتويل اإلعتماد املذكور     

  .داخل العنوان الثاين حسب اجلدول أعاله
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من التداول يف املواضيع املدرجة جبدول األعمال جدد السيد رئيس النيابة  وباإلنتهاء      

واكبة كل ما يتعلق بالعمل اخلصوصية شكره للحاضرين ودعاهم ملزيد احلضور باإلدارة البلدية وم

مبديا تأسفه لعدم حضور بقية أعضاء النيابة اخلصوصية ملعاضدة العمل البلدي واملشاركة , البلدي

  .فيه

  .رفعت اجللسة وأت النيابة أعماهلاويف حدود الساعة الواحدة       

  2015 ديسمرب 01: الشبيكة يف                                                               
  

   نيابة الخصوصيةرئيس ال                                                                               
  

  الناصر بن محمد م�ط                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


