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 الجمهورية التونسية        

 المحلية و البيئة    وزارة  الشؤون

 بلدية القلعة الصغرى        

 مجلس بلدية القلعة الصغرى  

 2019لسنة  رابعةالعادية ال الجلسة

   2019نوفمبر   30السبت 
 

المتعلق بمجلة و  2018ماي  09مؤرخ في ال 2018لسنة  29ساسي عدد عمــال بمقتضيـات القانون األ

 الجماعات المحلية ، 

  2019نوفمبر    27بتاريــخ    3800و بناء على اإلستدعـاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــدد  

لعادية  لحضور جلسة المجلس البلدي في دورته ام ــــبإستدعائكبلدية القلعة الصغرى  ة رئيس رف ـــتشت و المتضمن : " 

التاسعة و النصف صباحا على الساعة  2019نوفمبر  30السبت يوم نعقد ت س تي ال ) للمرة الثانية (  2019 الرابعة لسنة 

 ، للنظر في المواضيع التالية :  بقصر البلدية 

   2020المصادقة على مشروع ميزانية لسنة  -1

 ضبط المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها و المزمع التفويت فيها . -2

 .ضبط المعدات و التجهيزات الصغيرة المزمع التفويت فيها  -3

 . طرح معاليم جبائية موظفة على وجه الخطأ -4

 . النظر في مراجعة المعلوم الموظف على التقاسيم  -5

 .المعاليم الراجعة للبلدية بعض  النظر في مراجعة -6

 .  2019تعديل  جزئي لبرنامج تجميل المدينة لسنة  -7

 مختلفات 

                  الرجاء عدم التخلف ، مع خالص  التقدير و اإلحترام ألهميـــة  ، فل و نظــــــرا

 القلعة الصغرى في ............

 رئيسة البلدية                       

 سميحة بوراوي "                   

المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي    2018لسنة    744من األمر عدد    45عمال بمقتضيات الفصل  

للمجالس البلدية فإن جلسة المجلس البلدي  ستعقد في الموعد و المكان المذكورين مهما كان عدد األعضاء ، غير أنه ال  

بلدي سيتداول بشأن المصادقة على ميزانية البلدية بحيث ال  يمكن سحب هذا على وضعية الحال باعتبار و أن المجلس ال

  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  173يقل عدد األعضاء الحاضرين عن خمسي أعضاء المجلس طبقا للفصل 

 .   2018ماي   9مؤرخ في 
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الرابعة  البلـــدي جلسته العادية   عقد  المجلسأعضاء على األقل ( ،    10و بالتأكد من حضور خمسي األعضاء )  

برئاسة  التاسعة و النصف صباحا على الساعة   2019نوفمبر  30الموافق لـــ السبت يوم ) للمرة الثانية (  2019لسنة 

 اآلتي ذكرهم :  و السيدات  السيدة سميحة بوراوي  و بحضور كل من السادة

 : نائب رئيسة البلدية  محمود األزرق  -

 عضو و رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :   سلوى طيبة  -

 :عضو و رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات  الصحبي رجيبة   -

 : عضو و رئيس لجنة النظافة و الصحة و البيئة  إقبال الرواتبي  -           

 : رئيس لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة   محمود العامري   -

 و و رئيس لجنة التعاون االلمركزي : عض    هشام بلعيد -

 : عضو و رئيسة لجنة مراجعة المعاليم و العقارات   منال عتيق   -

 و رئيسة لجنة شؤون المرأة و األسرة  : عضو   جنات غيث   -

 : عضو و رئيس لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم   أحمد المبروك  -

 : عضو    كمال زروق -

 : عضو  سالم بن مزوغية   -

 : عضو و رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة    جيب جراد ن -

 خديجة السهيلي       : رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة  -

 : عضو   إيناس الغردلو   -

و السيدة كوثر بن جازية رئيسة  للبلدية  و عن اإلدارة البلدية حضر السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب العام 

 ات ــة مع الجمعيــة و العالقــل البلديــ وداد بن أحمد رئيسة مصلحة شؤون المجلس و الهياكو السيدة  مصلحة اآلداءات 

و السيدة سهير الرواتبي  و المنظمات و السيدة الزهرة رجيبة متصرف و رئيسة مصلحة  النزاعات و الشؤون العقارية 

 . ف  مكلفة بمصلحة الشؤون المالية  متصر

 . 2020 البلدية لسنة  المصادقة على مشروع ميزانية : ول األالموضوع 

تولت السيدة سلوى طيبة مقرر لجنة   ، 2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  173عمال بأحكام الفصل 

الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية و أفادت الحاضرين بأن المعروض على أنظار  

بعد عرضه على أمانة المال الجهوي بسوسة    2020المجلس البلدي التفضل بالمصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  

حول إعداد  2019/ 2/ 21بتاريخ  03المضبوطة بفصول مجلة الجماعات المحلية و حسب المنشور عدد  وفقا للرزنامة

. و أفادت السيدة مقررة اللجنة بأن مشروع الميزانية تم إعداده من طرف  مصالح اإلدارة   2020ميزانيات البلديات لسنة  

التنسيق مع اللجان األخرى و ذّكرت في هذا السياق أنه  البلدية و لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف ب
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و حسب أحكام الفقرة األخيرة من الفصل المذكور فال يمكن خالل جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها اإلخالل بتوازن  

 الميزانية أو خلق أعباء جديدة ال تقدر ميزانية الجماعات المحلية على تسديدها "  

ى طيبة إلى تقديم  مالحظات أمين المال الجهوي و أبرزت أنه تم تناولها بالدرس خالل  كما تطرقت السيدة سلو 

 إجتماع المكتب البلدي و تم العمل بعدد من التوصيات .

بكامل فصولها إنطالقا من موارد العنوانين االول و الثاني           2020و بعد تقديم مشروع الميزانية البلدية لسنة 

نوانين االول و الثاني مشيرة إلى أن مشروع  الميزانية قد شارك في إعداده أغلبية أعضاء المجلس و كذلك نفقات الع

البلدي و أن جلسات لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف ظلّت مفتوحة ، كما تم عرض المشروع على 

تم األخذ باإلعتبار بعدد من المالحظات خاصة  المكتب البلدي بعد حصولنا على مالحظات السيد أمين المال الجهوي و

 ما يتعلق بكتلة األجور . 

 إثر ذلك تم فتح مجال النقاش و قد تمحورت تدخالت األعضاء لإلستفسار حول الفصول التالية :   

   دواعي الزيادة و أسباب اإلنتداب التأجير : 

 ا بالعنوان الثاني المشاريع المتواصلة : مآل اإلعتمادات التي لم يقع التنصيص عليه 

   المنحة المرصودة لودادية أعوان البلدية : أسباب الزيادة المشّطة 

من مجلة  173و تـــم المـــرور إثر النقاش و التداول إلى عملية التصويت و وفقا لألحكام المدرجة بالفصل 

 الجماعات المحلية فقد تم إعتماد المنهجية التالية :  

   صنفارد العنوان االول و العنوان الثاني جزءا جزءا و صنفا  التصويت على تقديرات موا  •

 التصويت على تقديرات نفقات العنوان االول و نفقات العنوان الثاني قسما قسما و فصال فصال  •

 و قد أسفرت نتائج التصويت على ما يلي  : 

   (12عدد األعضاء الموافقين       : إثنا عشر عضوا ) 

    السيد إقبال الرواتبي (  01: عضو واحد ) عدد األعضاء المعترضين(  ) 

   2020و بذلك تمت المصادقة باألغلبية  على ميزانية البلدية لسنة 

 .   2020: المصادقة على ميزانية  البلدية لسنة   قرار المجلس

 

 حول مراجعة بعض المعاليم البلدية   : ثانيالالموضوع 

في مقترح لجنة الشؤون المالية   النظر  المجلس البلدي  المعروض على أنظار أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

و ذلك نتيجة الصعوبات الكبيرة التي تتعرض   ةو اإلقتصادية و متابعة التصرف المتمثل في مراجعة بعض المعاليم البلدي

م المقترحة و المتعلقة بمعلوم ن المعاليم الحالية و المعاليتي يبيّ ، و الجدول اآل هاخالصلها المصالح اإلدارية عند إست

اء ــات المــالبي خدمــة طـصحاب المحالت المبنية بدون رخصأو المعلوم الموظف على  شغال الوقتي للطريق العاماإل

 لكهرباء :  و ا
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 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام/ 1

 المعلوم المقترح المعلوم الحالي المكان 

 مي 500 مي 1000 الطريق الحزامية  *

 مي 300 مي 500 باقي الطريق الحزامية  *

نهج  ، جانفي ،نهج الورد  14شارع بورقيبة شارع *

 مارس  20 شارع  و الفل،طريق أكودة 

 مي 200 مي 300

 مي 150 مي 150 باقي المدينة *

 

 و بعد نقاش مستفيض تمت الدعوة إلى التصويت و أسفرت على النتائج التالية : 

   : 01األعضاء الموافقون   

   : 09األعضاء الرافضون  

 : عدم الموافقة على مراجعة المعاليم المتعلقة بإستغالل الطريق العام .  قرار المجلس

 ة للمعلوم الموظف على أصحاب العقارات المبنية بدون رخصة طالبي خدمات الماء و الكهرباءــا بالنسبـــأم

 المعلوم المقترح المعلوم الحالي

 د 10

 معلوم تفاضلي 

 2دنانير/ م  50 :                2م 020إلى  2م 01من *

 2دنانير / م 10 :               فما فوق 2م 020من *

خمسة دنانير  لفة لمقتضيات رخص البناء فإن المقترح أن يتم توظيف معلوم قدره ابخصوص البناءات المخو 

 اإلضافي عن المساحة المرخص فيها .  ( 2د/م 5عن المتر المربع )

 

يتقدم بمطلب بأن هذا و قد أوصت اللجنة بإعالم كافة المواطنين أنه على كل من يرغب في تسوية وضعيته 

 .تاريخ الجلسة ، تنتهي على إثرها أشغال لجنة الربط بمختلف الشبكات من  ( أشهر 06ستة )في الغرض في غضون 

هذا المعلوم و السلبيات و بالنظر إلى و بعد نقاش مستفيض تناول فيه أعضاء المجلس اإليجابيات من تخفيض 

أن جّل المنتفعين بهذه الخدمة يعتبرون من العائالت المحدودة الدخل و حيث أن بعض المناطق المعنية بتطبيق هذا 

 القرار لم تكن تابعة للمنطقة البلدية ، فقد أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية : 

 أعضاء  9األعضاء الموافقون :  
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 ) إقبال الرواتبي ـ الصحبي رجيبة ـ خديجة السهيلي (   3عضاء الرافضون :  األ

 ) محمود العامري (   1األعضاء المحتفظون : 

: المصادقة باألغلبية على التخفيض في معلوم الموظف على أصحاب العقارات المبينة بدون رخصة  قرار المجلس

و إلغاء القرار السابق المتخذ في الغرض في جلسة المجلس البلدي  طالبي خدمات الماء و الكهرباء  طبقا للجدول أعاله

 .  2019فيفري  23المنعقد بتاريخ  

 

و االداءات على العقارات المبنية و غير المبنية و التي وقع ترسيمها على سبيل   مراجعة المعاليم:  الثالث  الموضوع

 الخطأ .

موضوع المعاليم الموظفة على  النظر في  المجلس البلدي    المعروض على أنظار  أفادت السيدة رئيسة البلدية أن

لطرح ، علما و انه تم عرض الحاالت ترسيمها بالجداول  على سبيل الخطأ و القابلة ل ت العقارات غير المبنية التي وقع

 2019/  10/  18و 2019/  10/  11المبينة بالجدول على أنظار لجنة مراجعة المعاليم خالل الجلسات المنعقدة بتاريخ

   أعضاء اللجنة بالموافقة على طرح هذه المبالغ المبينة بالجدول التالي : و أوصى 2019/ 11/ 18و 

االسم و   المعرف   ع/ر 

 اللقب   

 مبلغ الطرح  قرار اللجنة   نتائج المعاينة  سبب االعتراض 

1 030010039001 

020002039000 

رشيد بن 

محمد  

 الرواتبي 

اعتراض على عقار  

 مكرر سكن و ارض  

وحيد موجود متكون   عقار

من طابق ارضي فقط   

 يفتح على نهج اإلمام مالك  

طرح السنوات المكررة عقار  

سكن و ارض   وعرض المبلغ  

المكرر على أنظار المجلس   

البلدي للطرح بعنوان ارض غير  

 مبنية 

1.440.00 

حسين بن   050026155000 2

الصادق  

 بوعبيد 

اعتراض على قيمة  

 موظفة  

تبين أن العقار يمثل قطعة  

ارض حديثة التسييج كائنة  

بأول نهج فرحات حشاد   

تأكد انه كان منزال قديما  

متداعيا للسقوط تم هدمه    

و ادرج ضمن إحصاء  

   2011تكميلي لسنة 

 كأرض بيضاء      

  خطأ في إحتساب مساحة العقار : 

و              2م   50تحيين المساحة  

طرح الفارق الموظف         و  

عرضه على أنظار المجلس  

 البلدي  للطرح  . 
514.684 

3 070040056001 

080189108000 

سامي 

 الهدار 

حول طرح مبلغ مثقل  

بدفاتر الجباية المحلية    

مسجل مكرر ارض  

 و سكن  

و    االستظهار برخصة  البناء

وصوالت خالص الماء     و 

 الكهرباء 

عرض المبلغ المكرر على أنظار 

 المجلس البلدي 

للطرح بعد خالص المعلوم على 

 العقار المبني 

285.120 

 رشيد ماني  050027020100 4
تغيير صبغة العقار  

سكن عوض ارض  

غير مبنية لالنتفاع 

 بالعفو

و    االستظهار برخصة  البناء

وصوالت خالص الماء     و 

 الكهرباء 

عرض المبلغ االضافي  على أنظار 

المجلس للطرح   بعد خالص ثالث 

 سنوات الموظفة على العقار 
351.000 

5 050014025001 

050019040000 

رياض بن 

صالح 

 زروق

عقار مكرر ارض       

 و سكن  
المعترض يمتلك عقار وجيد 

 الغير  2م 85بمساحة جملية 

عرض المبلغ المكرر على أنظار 

 54.000 المجلس البلدي 
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للطرح بعد خالص المعلوم على 

 العقار االمبني

  2019نوفمبر  21البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ كتب عرض الموضوع على انظار المهذا وقد وقع 

و بإجراء عملية التصويت وافق أعضاء أوصى بالموافقة على طرح المعاليم التي وقع توظيفها على سبيل الخطأ .  

 المجلس باإلجماع على هذا المقترح  

: الموافقة على طرح المعاليم الموظفة على العقارات المبنية و غير المبنية على سبيل الخطأ و إعداد   قرار المجلس

 في الغرض .  قرار 
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 حول النظر في مراجعة معلوم التهيئة األولية الموظف على بعض التقاسيم .:  الرابع  الموضوع

و المتمثل في إعادة النظر في معلوم   2019/ 10/ 30لجنة األشغال المنعقدة بتاريخ   مقترح  المجلس البلدي روض على أنظارـــالمعأفادت السيدة رئيسة البلدية أن  

 التهيئة األولية لبعض التقاسيم المصادق عليها    وفقا لمعطيات  الجدول التالي :  

 التقسيم
المساحة الجملية 

 2لألرض م

المساهمة في  

 2الطرقات م
 2مساحة الربع م 2المساحة الخضراء م

المعلوم الذي 

يستوجب دفعه 

 بالدينار

 المالحظات مقترح لجنة األشغال

مختار الشنيتي و من 

   9486معه عدد 

عدم خالص التهيئة األولية  56611,250 11322,25 3443 11229 45289

للطرقات مقابل التنازل على  

 المنطقة الخضراء للبلدية  

المالكين في طور 

 التشاور 

محمد العربي شوشان 

   5891عدد 

11130 3889 90 2782,5 13912,500 11130÷3889=34 % 

 % 9× 13912,5حذف: 

خالص معلوم 

12660,37 

رياض بوعبيد و 

مبروك عدد  حسين

11316 

1459 575 - 364,75 1823,750 1459 ÷575=39%  

خالص معلوم 

1568,425 

عبد المجيد و 

الصغيرة بن جازية 

   10639عدد 

6830 2896 307 1707,5 8537,5 2896 ÷6830=42 % 

= % 17× 8537,5حذف : 

1451,37 

خالص معلوم 

7086,12  

 

لنظر في هذا وقد تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي أوصى بالموافقة مع عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي و تم اإلجماع على إرجاء ا

 الموضوع لمزيد الدراسة و التحري .  

 : إرجاء الموضوع لمزيد الدرس  قرار المجلس
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 .  2019حول النظر في إجراء تعديل جزئي لبرنامج تجميل المدينة لسنة :  الخامس  الموضوع

 

في  إجراء تعديل  النظر المجلس البلدي روض على أنظارــالمعأفادت السيدة رئيسة البلدية أن  

د بشارع  لساعة " بالمفترق الدائري المتواجيخص مجسم " ا 2019جزئي لبرنامج تجميل المدينة لسنة 

  أمام مقر البلدية .الحبيب بورقيبة 

  2019نوفمبر  21و بعرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 أوصى بعرض هذا التعديل على المجلس البلدي مع التأكيد على ضرورة تقديم مجّسم يبيّن المقترح الجديد .

لمجسم و تعويضه في  و بعد نقاش مستفيض عبّر خالله عدد من األعضاء على ضرورة إزالة ا

حين يرى عدد من األعضاء اإلبقاء على الهيكل الحالي و اإلكتفاء بتركيز شاشة تخصص لإلعالنات و قد 

 أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية : 

  أعضاء  6الموافقون :   عدد 

  أعضاء  3المعترضون :  عدد 

 

 المصادقة على  تغيير كامل  المجسم وتعويضه بمجسم جديد .  : قرار المجلس

 

 تفويت فيها .للحول ضبط المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها  :  الموضوع السادس

  33/77دد ــــتطبيقا لمقتضيات منشور السيد وزير الداخلية عأفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

المتعلق بتنفيذ طرح المنقوالت و األثاث الذي زال اإلنتفاع به التابعة  1992ماي  02ي ــــالمؤرخ ف

 للجماعات العمومية المحلية ، 

و ذلك بعد زال اإلنتفاع بها  التي  لمنقوالت لجدول المعــــروض على أنظار المجلـــس البلدي 

المكلف من طرف المكتب البلدي بهذه المهمة المعاينة الميدانية التي قام بها العضو البلدي محمود العامري 

 :  حسب بيانات الجدول التالي  

 المالحظات  الرقم المنجمي  المنقول  اسم ع/ ر 

 سيئة   TRAX CASE  204532 - 02آلة حفارة +  01

 سيئة  02  -210484 شاحنة إيفيكو   02

 سيئة  02 - 211210 شاحنة داف ثقيلة ضاغطة   03

 سيئة  02 - 208881 110رينو  شاحنة نوع  04

مجرورة مغطاة خضراء اللون خاصة بالجرار  05

 فوتون  

 سيئة  -
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خضراء اللون خاصة بالجرار  مجرورة مغطاة 06

 فوتون  

 سيئة  -

مجرورة مغطاة بيضاء اللون خاصة بالجرار   07

 نيوهوالند 

 سيئة  -

 سيئة  02-  204610   15سيارة إدارية نوع سيتروان س  08

 سيئة   مجرورة خاصة بالجرار لنديني غير مغطاة  09

  21عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ مع العلم و أنه تم 

  بعرض الموضوع على أنظار المجلس  البلدي .أوصى و   2019نوفمبر  

إلى عملية التصويت تمت الموافقة باالغلبية على التفويت في المنقوالت التي زال  و بالمرور

 اإلنتفاع بها       و المزمع التويت فيها حسب معطيات الجدول المبين أعاله  

 بها  و المزمع التفويت فيها   : الموافقة على التفويت في المنقوالت التي زال اإلنتفاع قرار المجلس

 

 . لتفويت فيهالالمعدات و التجهيزات  التي زال اإلنتفاع بها ضبط حول  : السابع  الموضوع

المؤرخ   33/77تطبيقا لمقتضيات منشور السيد وزير الداخلية عدد أفات السيدة رئيسة البلدية أنه 

الذي زال اإلنتفاع به التابعة للجماعات   المعدات و التجهيزات المتعلق بكيفية طرح  1992ماي  02في 

 العمومية المحلية ،  

جداول للمعدات و التجهيزات التي زال اإلنتفاع بها و من   02المعروض على أنظاركم عدد 

 وري التفويت فيها و هي كاآلتي :  الضر

   معدات إعالمية :/  1

 المالحظات الكمية  الذي زال اإلنتفاع به  معّدةنوع ال ع/ر 

0 Cartouche imprimante ( LEXMARK ) 18   سيئة 

02 Cartouche imprimante ( HP ) 72  سيئة 

03 Cartouche imprimante ( OKI ) 2  سيئة 

04 Cartouche imprimante ( SAMSUNG ) 7  سيئة 

05 
Cartouche imprimante ( EPSON – LG 

1000----1600 K  ) 
10 

 سيئة 
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06 Imprimante ( SAMSUNG + ML 2570 ) 4  سيئة 

07 Imprimante ( EPSON – EPL 6200 L ) 2  سيئة 

08 Imprimante ( LEXMARK +E 323  ) 2  سيئة 

09 Imprimante ( LEXMARK +E 220  ) 1  سيئة 

10 Imprimante ( LEXMARK +MS410-DN  ) 3   سيئة 

11 Imprimante HP desk jet A3  1  سيئة 

12 

وحدة 

 مركزية 

  simens  4  سيئة 

13 Simens scalio 4  سيئة 

14 Compaq 2  سيئة 

15 ACER 1  سيئة 

16 Onduleur : XP 500 6  سيئة 

17 Onduleur : ETON 5  سيئة 

18 Onduleur : BACK UPS400 1  سيئة 

19 Onduleur : BLAZER 1  سيئة 

20 Onduleur : ELLIPSE 650 2  سيئة 

21 Onduleur : XPSOHO1100 4  سيئة 

22 MGE ellipse premuim 800 1  سيئة 

23 Clavier ( لوحة تحكم) سيئة  15 

24 Ecran ( CR 17 )  سيئة  6 شاشة 

25 LED 1  سيئة 
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 مختلفة / معدات 2

 المالحظات  ة  المعدّ بيان  ع/ ر 

 سيئة جدا   كمية من العجالت المستعملة  01

 سيئة جدا  كمية من سياج مستعل  02

 سيئة جدا  كمية من حاويات الفضالت المستعملة من البالستيك   03

 سيئة جدا  كمية حاويات الفضالت المستعملة من الحديد  04

 سيئة جدا  كمية من اللوح  05

 سيئة جدا  كمية من جذوع أشجار   06

   ORIENTثالجة صغيرة الحجم نوع   07

نوفمبر   21الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ هذا و قد تم عرض 

أوصى بالموافقة على التفويت في هذه المعدات و عرض الموضوع على أنظار المجلس و           2019

 البلدي . 

و بالمرور إلى عملية التصويت تمت الموافقة باالغلبية على التفويت في معدات اإلعالمية و  

 المعدات المختلفة التي زال  اإلنتفاع بها  حسب معطيات الجدولين المبينين أعاله .

: الموافقة على التفويت في معدات اإلعالمية و المعدات المختلفة التي زال  اإلنتفاع بها  حسب    قرار المجلس

 معطيات الجدولين المبينين أعاله .

 حول التنازل عن قطعة أرض لفائدة المصلحة العامة .  : الثامن   الموضوع

 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه و على إثر تقدم السيدة سميرة الرواتبي بمطلب للحصول على  

رخصة بناء      و بعرض ملفها على أنظار اللجنة الفنية لرخص البناء ببلدية القلعة الصغرى حضي 

من الرسم  4دد بالموافقة لتهيئة طابق أرضي       و بناء علوي أول شريطة التنازل للبلدية عن القطعة ع

 و ذلك لفائدة المصلحة العامة . 2م  45و تبلغ مساحتها قرابة   171335العقاري عدد 

 

فالمعـــــروض على أنظار المجلس البلدي  المطلب الذي تقدم به شقيق السيدة المذكورة آنفا في  

ن قطعة  ( و الذي يرغب بموجبه التنازل ع 2019سبتمبر  4حق شقيقته بمقتضى ) تفويض مؤرخ في 

 األرض المذكورة لفائدة المصلحة العامة مّجانا بدون قيد و ال شرط .

 

نوفمبر   21هذا و قد عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 و أوصى بالموافقة على هذا المطلب . 2019
 

د ــدون قيــة المصلحة العامة مّجانا ب: الموافقة باألغلبية على التنازل عن قطعة األرض لفائد  قرار المجلس

 و ال شرط . 

 

   نشاط اللجان البلدية  : التاسع  الموضوع
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نشاط اللجان البلدية   أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي  تقرير 

 :    2019إلى غاية شهر نوفمبر  2019أثناء الفترة الممتدة من شهر أوت 

 

 لجنة الشباب و الرياضة و الطفولة  •

 

عقدت لجنة الشباب و الرياضة و الطفولة جلسات عديدة و ذلك لمتابعة العديد من المشاريع الشبابية             

 و الخاصة بالطفولة و الرياضة أهمها هذه المواضيع : 

  تهيئة دار الشباب القديمة 

  تهيئة دار الشباب الجديدة 

   تهيئة ملعب حي 

  تهيئة الملعب البلدية 

   مواكبة التظاهرات الشبابية و الرياضية بالجهة 

 هذا باإلضافة إلى إعداد دراسة تخص إمكانية إحداث قاعة مغطاة  

 

 لجنة شؤون المرأة و األسرة  •

 

تم خاللها تنظيم يوم   2019أكتوبر  30عقدت لجنة شؤون المرأة و األسرة جلسة عمل بتاريخ 

 مبكر عن سرطان الثدي في إطار حملة أكتوبر الوردي .تحسيسي حول الكشف ال

 

 لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف  •

 

عقدت لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف العديد من الجلسات المتتالية بمشاركة   

و ال زال العمل  2020بعنوان سنة عدد من أعضاء المجلس البلدي و ذلك إلعداد مشروع الميزانية البلدية 

 على هذا المشروع متواصال إلى الحين ، 

 

 هذا باإلضافة إلى أن هذه اللجنة تقوم بالمواكبة المتواصلة لإلستشارات المالية التي تخص البلدية 

 

 : لجنة المرور  •

 

عقدت لجنة المرور العديد من الجلسات للنظر في بعض المشكل المتعلقة بالحركة المرورية بمدينة  

 : القلعة الصغرى و قد اقترحت عدة حلول لتنظيم حركة المرور بالتنسيق مع شرطة المرور منها  

  . اتخاذ قرارات تخص منع الوقوف و التوقف في بعض األماكن 

   اتخاد قرارات تخص تركيز عالمات مرورية تنظم حركة السير و الجوالت بالمدينة 

             التنسيق مع مصالح شرطة المرور للقيام بحمالت دورية لتطبيق القانون فيما يخص العديد المخالفات

 ير العربات بصفة عامة و الشاحنات الثقيلة بصفة خاصة و المجاوزات المتعلقة بحركة س

   : التوصية بإتخاذ اإلجراءات الخاصة بالسالمة المرورية المتمثلة أساسا في 

  تركيز مخفضات سرعة بنقاط مصنفة سوداء 

   إعادة طالء ممرات المترجلين خاصة أمام المؤسسات التربوية 

 مكان لمأوى السيارات و ذلك لتخفيف اإلختناق المروري على الشارع الرئيسي مع اإلشارة    إقتراح

 و أنه تمت المصادقة على هذا المقترح أثناء جلسة المجلس البلدية 

و فيما يخص مشكل النقل الغير منظم ) التاكسي الجماعي ( فقد تم اإلتفاق مع مصالح الوكالة الفنية  

 الت الرقابة على أصحاب السيارات األجرة ) تاكسيات ( للنقل البري لتكثيف حم
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هذا و قد قامت لجنة المرور بتظاهرة تخص يوم تحسيسي للسالمة المرورية بالتنسيق مع شرطة  

 المرور        و المكتب المحلي للوقاية من حوادث الطرقات .

 

 متابعة العمل الجمعياتي : لجنة  •

 

من الجلسات قامت فيها بمتابعة نشاط الجمعيات و دراسة  العمل الجمعياتي العديد عقدت لجنة 

 الملفات الخاصة بها  

هذا باإلضافة إلى أن اللجدنة تقوم حاليا بدراسة المطالب الواردة من طرف الجمعيات الراغبة في  

 الحصول على مقرات و سيتم تقديم تقرير مفصل حول هذه المقرات في القريب العاجل 

ا بالتحضيرات لتظاهرة ثقافية موجهة لمتساكني القلعة الصغرى بمشاركة  كما تقوم اللجنة حالي

 الجمعيات .

 :   النظافة و الصحة و البيئة لجنة  •

 

النظافة و الصحة و البيئة نشاطها خالل الفترة األخيرة و قامت بعديد التدخالت لجنة كثفت 

رة ممتازة بمناسبة اليوم الوطني  بمشاركة الجمعيات و مكونات المجتمع المدني حيث قامت بتنظيم تظاه

للشجرة و تم تنظيف المسلك الصحي و تكثيف الحمالت بكل من حي المنازه و حي األمل و طالء حافات  

 األرصفة و جانبي القنطرة  

 

 :  الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات لجنة  •

 

الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات بمتابعة سير المصالح البلدية و متابعة العمل اإلداري لجنة    تقوم

 بصفة متواصلة . 

 :   الشؤون اإلجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة لجنة  •

 

و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة بعديد األنشطة  و المتمثلة   قامت لجنة الشؤون اإلجتماعية

 في تقديم مساعدات للحاالت اإلجتماعية الصعبة و خاصة خالل العودة المدرسية و المناسبات الدينية . 

 :  اإلعالم و التواصل و التقييم لجنة  •

 

 النقاط :  اإلعالم و التواصل و التقييم جلسة عمل للنظر في بعض عقدت لجنة 

 إختيار طريقة تلقي اإلستدعاءات من طرف أعضاء المجلس للجلسات المنعقدة  -

 المنعقدة خالل السنة القيام بإحصائيات في عدد جلسات اللجان  -

ات ــان و المنظمــاط اللجــرى تعنى بنشــ ة الصغــبعث مجلة الكترونية شهرية باسم بلدية القلع -

 و الجمعيات  

 

بعة اليومية لرئيس لجنة االعالم لجميع أنشطة اللجان و جلسات العمل المنعقدة بمقر  هذا باالضافة الى المتا 

 البلدية 

 

 

 

  لجنة مراجعة و متابعة المعاليم على العقـارات المبنية و غير المبنية •

 

عديدة جلسات عمل     على العقارات المبنية و غير المبنية    عقدت لجنة مراجعة و متابعة المعاليم   

تطرقت إلى عديد الملفات و االعتراضات المقدمة من طرف   و هي جلسات دورية تنعقد أسبوعيا و 
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ظر في  تصحيح المعلوم الموظف على بعض العقارات و تسوية الوضعية  سعت إلى الن كما المواطنين   

اللجنة على مواصلة   هذا و تحرص قصد طرح المبالغ المكررة  الزمةال اءات اإلجر اتخاذ  مع الجبائية لها 

سواء المعاليم البلدية  و إعالمهم ب  ت و التنابيه  توجيه عديد المراسال  اللالسعي لتحسين الموارد البلدية من خ

حث على دفع للعقارات المبنية أو عقارات غير مبنية  و خاصة على المؤسسات المتواجدة بالمنطقة البلدية لل

و استخالص الحد األدنى و ذلك بالتنسيق مع  المعاليم الموظفة  و دفع فوارق الموظفة بالنسبة للمؤسسات 

 معطيات المقدمة من مصالح مراقبة االداءات  .

على مزيد تكثيف توعية المواطنين للتعريف  بالعفو الجبائي من خالل   عملت  مع العلم ان اللجنة 

  واق ــات كاألســز التجمعــم مراكــبأهو ة ــة البلديــو الحرص على تعليق الالفتات بكامل  المنطقدعوتهم 

  27المؤرخ في    2018ة  ــــلسن  56دد  ـــــمن القانون ع  72و المقاهي ...  و ذلك لتوضيح مقتضيات الفصل  

و الذي يرمي إلى تخفيف العبء الجبائي على المطالبين    2019و المتعلق بقانون المالية لسنة     2018سمبر  دي

 باألداء البلدي بعنوان المعلوم على العقارات المبنية . 

            نشر إجراءات العفو على صفحات التواصل االجتماعي عبر البالغات أعضاء اللجنة على    كما حثّ 

 بالعفو الجبائي     طو الومضات االشهارية  لتحسيس المواطنين أصحاب العقارات المبنية  باالنخرا

و رغم نقص أعوان التبليغ سعت اللجنة إلى تاكيد توجيه االعالمات سواء عن طريق البريد العادي 

ن الوصول او البريد االلكتروني  و استدعاء المواطنين و اصحاب المؤسسات لتحسيسهم بضرورة  او مضمو

 خالص المعاليم المستوجبة . 

 

 األشغال و التهيئة العمرانية  لجنة  •

 

عقدت لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  العديد من الجلسات تولت فيها النظر في مطالب المواطنين  

 عالقة خاصة منها المتعلقة بالتقاسيم و رخص البناء .و حل اإلشكاليات ال

 

باإلضافة إلى ذلك تقوم لجنة األشغال بمتابعة العديد من المشاريع نذكر منها خصوصا المتعلقة  

 بتعبيد الطرقات و التنوير العمومي  و تجميل المدينة و تهيئة السوق اليومية  

 

 مل مع مكاتب الدراسات.و قد تم في هذا الصدد عقد العديد من جلسات الع

 

هذا و قد قامت رئيسة اللجنة بالتنسيق مع مكاتب الدراسات بالعديد من الزيارات الميدانية في إطار 

للمنطقة المعنية   2019نوفمبر  25متابعة انجاز المشاريع نذكر منها مثال الزيارة الميدانية التي تمت يوم 

 دينة من الفيضانات  حماية الم عبتصريف مياه األمطار في إطار مشرو

 

إضافة  إلى ذلك قامت اللجنة  باتخاذ بعض القرارات المهمة نذكر منها قرار إزالة الحواجز 

 الموجودة باألرصفة و  الذي تتم بتنفيذها في اإلبّان . 

  

 كما  تحرص اللجنة على صيانة الطرقات و تعبيدها في حدود االعتمادات المتوفرة 

 

 ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .  

 

 القلعة الصغرى في ..................

 

 رئيسة البلدية             

  

 سميحة بوراوي           


