بلديـــة المهديـــة

محضر جلسة اجتماع المجلس البلدي
الجمعة  01مارس 9102
التأمت جلسة عمل للمجلس البلدي يوم الجمعة  01مارس  9102على الساعة الرابعة بعد الزوال برئاسة السيدة أسماء حمزة
رئيس البلدية وبحضور كل من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم:
 أحمد رشاد خميس :المساعد األول خالد العراك :المساعد الرابع فائزة بوبكر بلخير :رئيسة دائرة هيبون حسن بنور :عضو سمير الزواري :عضو وداد سعد الظريف :عضوة داليا المبروك :عضوة الهادي سنان :عضو رضا الشوك :عضو أنور الجبالي :عضو إكرام ريش :عضوة كريمة قاسم علية :عضوة دمحم محسن كريم :عضو لمياء العيوني :عضوة ريم الزوالي :عضوة طارق الحنشة :عضو لبنى الزواري :عضوة هاجر البكوش :عضوة إيمان عمار :رئيسة مصلحة التراخيص والتهيئة العمرانيةوقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.
قدمت السيدة رئيس البلدية جدول األعمال التالي:
.0توزيع المال االحتياطي وإدراج اعتمادات جديدة
 .9كــراس شــروط استغالل وقتي لمشربة منتزه الطفل والعائلة الكائنة بالمنطقة السياحية بالمهدية
 .3إبرام اتفاقيتين
مواضيع عقارية
وتم المصادقة على جدول األعمال باإلجماع من قبل أعضاء المجلس البلدي الحاضرين تباعا النظر في المحاور المدرجة وفقا اآلتي:
 -0إعادة النظر في توزيع المالي االحتياطي لسنة  9102وإدراج اعتمادات جديدة :
قدمت رئيس البلدية الموضوع كما يلي :
وبعد  ,على اثر ما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي بتاريخ  93فيفري  9102حول توزيع المال االحتياطي لسنة 9102
وادراجه ضمن ميزانية سنة  , 9102نتشرف بإ عالمكم انه على اثر التنسيق مع مصالح وزارة المالية والقباضة البلدية تبين
اختالف في طريقة احتساب المال االحتياطي من حيث طرح الديون  ,حيث قامت البلدية بطرح مبلغ الزيادة في االجور والذي يعتبر
مصاريف وجوبية ومن الضروري اعتبارها بالميزانية من الفائض الجملي للسنة المالية  9102والبالغ  0.102.229,199د وتم
تطبيق النسب  % 21و % 91على المبلغ المتبقي وهذا التمشي يتم اعتماده مع مصالح وزارة الشؤون المحلية في حين انه على
اثر مراجعة االعتمادات مع مصالح وزارة المالية والقباضة البلدية اكدت هذه االخيرة ضرورة اعتماد التمشي التالي حتى تتم
المصادقة على الحسابات المالية وذلك بطرح مبلغ الزيادة في االجور بعد احتساب نسبة  % 21من الفائض الجملي وارجاء استغالل
نسبة  91للسنة الموالية  9191ويمكن في الحاالت االستثنائية استغاللها خالل سنة  9102بترخيص من وزير المالية
ويمكن حوصلة كل هذا ضمن الجدول التالي :
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نالحظ ان المبلغ المزمع ادراجه بالميزانية بعد طرح مبلغ التأجير يقدر ب  221.229,199د وهو نفس
المبلغ للطريقتين
ط039.022,117 + 192.427,102 : 0
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والمرجو التفضل بالمصادقة على االجراءات الخاصة وفق الطريقة الثانية التي تم اعتمادها من قبل
القباضة البلدية خاصة وانه تم اعداد الحساب المالي وتم ايقاف جميع العمليات المالية لسنة 9102
( القباضة البلدية مدعوة الى احالة الحسابات المالية الى امانة المال الجهوية في اجل ال يتجاوز  92فيفري
 ) 9102توزيع مبلغ  914.147,122د عوضا عن  392.274,122د والفارق المقدر ب
 40.211,111د سيدرج ضمن الفائض خالل سنة ) 039.022,117 – 913.222,117 ( 9191

كما تدخل كل من الكاتب العام للبلدية والقابض البلدي مبرزين وجهات النظر التي قدمت من قبل كل من الوزارتين الشؤون المحلية
والمالية العملية حيث أفادو أن العملية ال تعدو وأن تكون سوى تحوير شكلي فمبلغ المالي االحتياطي هو نفسه غير أن الفارق يبرز
عند احتساب  % 21و % 91كلما وأن بإمكان البلدية طلب اإلذن الستغالل  % 91لسنة  0202خالل سنة  0202من وزارة المالية
إن اقتضت األمور ذلك.
وبعد النقاش من أعضاء المجلس حيث كانت التدخالت كاالتي:
السيد الهادي سنان :يرى من الوجيه المصادقة السيما أمام الضغط الزمني
السيدة لبنى الزواري :لماذا لم يتم التنسيق المحكم منذ البداية بين القباضة والبلدية
السيد أنور الجبالي :األمر شكلي يمكن تجاوزه
السيد خالد العراك :أكد على ضرورة رجوع القابض البلدي إلى رئيس البلدية والقرارات الخاصة بالمعطيات المالية
السيدة القابض البلدي :تجيب عن التساؤالت وتبرز أن المسألة تتجاوزها ذلك أنه لم يرد عليها رأي وزارة المالية والمذكرة
التطبيقية إال بعد مصادقة المجلس البلدي في دورته التي تم فيها المصادقة على توزيع المال االحتياطي.
وبعد عرض الموضوع على التصويت بخصوص توزيع المال االحتياطي أسفرت النتائج على ما يلي:
*  00صوت إرجاع الموضوع إلى لجنة المالية لمزيد التدقيق فيه
*  17أعضاء :محتفظ
*  11المصادقة والموافقة على إعادة النظر

المداولة : 9مذكرة حول ادراج اعتمادات جديدة ضمن ميزانية  – 9102االعتمادات المحالة : -
تم مؤخرا تحويل اعتماد قدره  11اد من وزارة السياحة عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية لفائدة بلدية المهدية بمقتضى الوصل
عدد  0129بتاريخ  7فيفري  9102الصادر عن قباضة بلدية المهدية  ,وحيث ان االعتماد المذكور لم يتم اعتباره عند اعداد الميزانية –
االعتمادات المحالة ال يتم اعتبارها اال بعد تحويلها فعليا  -فقد وجب ادراجه دخال وصرفا حتى يتسنى استغالله وذلك وفق البيانات التالية :
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قرار المجلس البلدي  :تم المصادقة باإلجماع على إدراج اعتمادات جديدة بميزانية البلية لسنة  9102المشار إليها أعاله.
المداولة : 3مذكرة حول ادراج اعتمادات جديدة ضمن ميزانية : 9102
تم تحويل اعتماد قدره  409.214,111د لفائدة بلدية المهدية بعنوان المدخر من المال المشترك الذي يسند لفائدة البلديات مراكز
الواليات ويعتبر موردا من موارد العنوان الثاني  .وقد تم اعتبار مبلغا قدره  221اد بعنوان هذا المورد عند اعداد الميزانية
والمعروض على انظار المجلس المصادقة على ادراج الفارق في المبلغ والمقدر ب  19.214,111د ضمن مشاريع العنوان
الثاني.

قرار المجلس البلدي :تم المصادقة باإلجماع على إدراج اعتمادات جديدة بميزانية البلدية لسنة  9102المشار إليها أعاله.
 .9كــراس شــروط استغالل وقتي لمشربة منتزه العائلة والطفل الكائنة بالمنطقة السياحية بالمهدية:
استعرضت السية رئيس البلدية على السادة أعضاء المجلس البلدي كراس شروط تسويغ مشربة منتزه العائلة و الطفل الكائنة بالمنطقة
السياحية بالمهدية قصد التفضل بالمصادقة عليها كما نعرض على الجناب معدل كراء المشربة للثالث بتات الماضية المبينة حســب
بيانــات الجدول التالي و ذلك قصد التفضل بالمصادقة :
معدل كراء ثالث سنوات
القيمة الكرائية
السنة
 40111د
4102/4102
 22711د
4102/4102
3.5.335333
 00141د
4102/4102
و عليه فالمعروض على الجناب التفضل بالمصادقة على كراس الشروط و تحديد السعر اإلفتتاحي لكراء المشربة حتى يتسنى لنا إتمام
اإلجراءات الالزمة لبتة تسويغ مشربة المنتزه العائلة و الطفل لسنة . 9102
مشروع كراس الشروط
الفصللللللللللل ا ول  :وضلللللللللل هللللللللللذا الكللللللللللراس لضللللللللللبط شللللللللللروط االسللللللللللت الل الللللللللللوقتي لمشللللللللللربة منتللللللللللزه العائلللللللللللة والطفللللللللللل
الكائنة بالمنطقة السياحية بالمهدية والمرقمة حسب دفتر الممتلكات العقارية التاب لبلدية المهدية تحت عـ20ـدد.
الفصل الثاني  :تمسح المشربة  20م م وتتكون من بناية وفضاء من حولها بمساحة  022م م وذلك حسب المثال المصاحب.
الفصل الثالث :تق عملية التسويغ عن طريق بتة عمومية باإلشهار و المزاد العلني .
الفصل الراب  :تسوغ البلدية العقار المذكور بالفصلين ا ول والثاني عللى الحاللة الحسلنة التلي يوجلد عليهلا لملدة سلنة واحلدة يلر قابللة
للتجديد وذلك عن طريق إبرام عقد است الل وقتي.
الفصل الخامس  :يمكن أن يكون المست ل الوقتي شخصا طبيعيا أو معنويا عللى أن يعلين الشلخل المعنلوي نائبلا عنله أو وكليال قانونيلا يقلوم
مقامه ويتعامل بإسمه م البلدية .
الفصل السادس  :يرأس رئيس بلدية المهدية أو من ينوبه لجنة التبتيت التي لها الحق في قبول عرض آخر مزايد في البتة كما يمكنها
إرجاء البتة إلى موعد الحق في صورة عدم اإلستجابة للشروط المطلوبة(من حيث الثمن المقترح و جدية المشاركين . )...
الفصل الساب  :يتعهد المست ل الوقتي بالمحافظة على المحلل والفضلاء التلاب لله والقيلام بالصليانة الالزملة واللدهن والتجصليل عللى كاهلله
الخال وذلك طيلة مدة االست الل الوقتي.
الفصل الثامن  :يلتزم المست ل بتوفير ا ثاث من طراز رفي حسب المواصفات المطلوبة .
الفصل التاس  :يتمثل است الل المشربة في تقديم المواد التالية دون سواها وهي  :المشروبات ال ازية – المياه المعدنية – القهوة – الشلاي
–المبردات – الصندويتشات والحلويات والمرطبات – البيتلزا والفريكاسلي ويحجلر عللى المسلت ل الطهلي والطلبا داخلل المشلربة وفلي كاملل
الفضاء التاب لها ير ما ورد ذكره بهذا الفصل.
الفصـل العاشر  :يتعهد المست ل الوقتي ( الفائز بالبتة ) و ذلك قبل مباشرة نشاطه بالمشربة بتقديم قائمة فلي الخلدمات المسلداة طيللة فتلرة
اإلست الل و التي ال تكون نافذة المفعول إال بعد مصادقة بلدية المهدية عليها .
الفصل الحادي عشر  :يحجر على المست ل الوقتي إقامة ألعاب الحظ والسماح بمناولة الشيشة والورق.........
الفصـل الثاني عشر  :يلتزم المست ل الوقتي للمشربة باعتماد التعريفة العادية المعتمدة من طلر وزارة التجلارة ويجلب تعليقهلا بمكلان بلارز
بالمشربة.
الفصـل الثالث عشر  :يحجر على المست ل إدخال أي ت يير على بناية المشربة بأي وجه من الوجلوه إال بعلد الحصلول عللى تلرخيل مسلبق
من البلدية.
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الفصل الراب عشر :حراسة المشربة موضوع االست الل محمولة على كاهل المست ل.
الفصل الخلامس عشلر  :عللى المسلت ل اللوقتي الحلرل عللى احتلرام التراتيلب البلديلة واجتنلاب كلل ملا ملن شلأنه أن يخلل بلا خالق الحميلدة
ومخالفة القوانين.
الفصل السادس عشر  :يمن على مست ل المشربة خزن المواد الملتهبة أو المتفجرة داخل العقار عدى قنينات ال از المسلتعملة ملن المسلت ل
لحاجة االست الل كما يلتزم بالمحافظة الكلية على البيئة وعلى نظافة العقار وجماله والفضاء التاب له.
الفصـل السلاب عشلر :للرئيس النيابلة الخصوصلية لبلديلة المهديلة وأعلوان البلديلة المكلفلون بلذلك زيلارة العقلار وتفقلده بلدون اعتلراض ملن
المست ل.
الفصل الثامن عشر :حـدد السعـر االفتتاحـي لالست الل الوقتي للمشربة وللمدة المذكورة بما قدره............. :
الفصل التاس عشر يتـــم تسديــد قيمة االست الل من قبل الفائز بالبت على أقساط شهرية خالل الخمسة ايام ا ولى من كل شهر .
الفصل العشرون  :يلتزم المست ل بتأمين أعوانه ضد حوادث الش ل.
الفصل الواحد العشرون  :يتعين على المست ل الوقتي توفير لكافة أعوانه المتواجدين بالمشربة أزياء خاصة ذات لون الئلق ومناسلب وشلارة
مميزة طبقا لألنموذج الذي سيق إعداده باإلدارة الفنية بالبلدية.
الفصل الثاني والعشرون  :يلتزم المست ل الوقتي بتقديم قائمة في ا عوان الذين سيتولون مساعدته في العمل بالمشربة المست لة ملن قبلله
طيلة مدة االست الل معرفة بإمضائه ومرفوقة بصورة من بطاقات تعريفهم وذللك إللى مصللحة التراتيلب والنزاعلات والمللك البللدي فلي ظلر
أسبوع من تاريا عملية التبتيت كما يلتزم بتقديم إشعار كتابي إلى نفلس المصللحة حلول كلل عمليلة ت ييلر فلي القائملة الملذكورة وذللك أربعلة
وعشرين ساعة من عملية الت يير ويتحمل المست ل تبعة كل ما ينجر عن عدم قيامه بهذا اإلعالم في اإلبان .
الفصل الثالث والعشرون اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتولى المست ل للمشربة العمل كامل أيام ا سبوع من الساعة الثامنلة صلباحا إللى
الساعة الواحدة بعد منتص الليل بالنسبة لكامل فترة االست الل المشار إليها أعاله.
الفصل الراب والعشرون :يحجر على المست ل إقامة حفالت عمومية أو خاصة مهما كان نوعها .
الفصل الخامس والعشرون :يحجر است الل المكان كمبيت.
الفصل السادس و العشرون :يحجر إحالة حقوق است الل العقار المتمثل في مشربة البلدية بمنتلزه العائللة والطفلل إللى ال يلر وبلأي وجله ملن
الوجوه.
الفصللل السللاب و العشللرون :يتعهللد المسللت ل الللوقتي بالعنايللـة بالمركللـب الصللحي للمشللربة موضللوع التسويللـغ و المركبللات ا خللرى و القيللام
بمختل أعمال الصيانة الالزمة و المحافظة عليها و ذلك على نفقته الخاصة كما يتعين عليه إعالم اإلدارة البلدية بكل اإلخلالالت والتجلاوزات
الصادرة عن سوء إست اللها من طر رواد المنتزه .
الفصل الثامن و العشرون :ال يرخل في المشاركة في البتلة إال بعلد دفل  01بالمائلة ملن السلعر اإلفتتلاحي للدى القلابض البللدي و يمنل ملن
المشاركة كل من تخلذت بذمته ديون بلدية
الفصل التاس و العشرون على الفائز باست الل المشربة أن يؤمن لدى قابض بلدية المهدية إضافة إلى معين الكراء ضمانا نهائيا قلدره 01 :
بالمائة (  )% 01من قيمة االست الل للمدة المذكورة اليقل إرجاعله إللى صلاحبه إال بعلد انتهلاء ملدة االسلت الل وإبلراء ذمتله ملن فلاتورات
استهالك الماء والكهرباء.
الفصل الثالثون:تقوم البلدية بتركيز عدادات الماء والكهرباء وقيمة االستهالك محمولة على كاهل المست ل.
الفصل الواحد والثالثون:عند إخالل المست ل بواجباته أو بأحد فصول هذا الكراس أو ارتكاب ما يخل با خالق الحميدة فانه يحق للبلدية فسلا
االتفاقية دون حاجة للتنبيه عليه.
الفصل الثاني والثالثون :على المست ل الوقتي إخالء المكري لمجرد انتهاء مدة االست الل المحددة ورف التجهيزات التابعلة لله دون المطالبلة
بأي تعويض مهما كان نوعه .
الفصل الثالث والثالثون  :في صورة نكول الفائز بالبتة أو عدم إتمامه إجراءات إبلرام عقلد اإلسلت الل فلي ظلر  42سلاعة ملن تلاريا إجلراء
البتة فإنه يق إحال ة حق تسويغ اإلست الل الوقتي إلى المزايد الثلاني اللذي يللي مباشلرة الفلائز ا صللي مل تحميلل هلذا ا خيلر راملة نكلول
تساوي الفارق بين معلوم الكراء ا ول و معلوم الكراء الثاني م حجز المعلوم المؤمن لدى القابض البلدي .
الفصل الراب والثالثون :في صورة ما إذا وقعت مخالفة حد بنود هذا الكراس فإن المتسوغ يمكن إخراجه بمقتضى حكلم إسلتعجالي و بنلاءا
على ذلك فإن الطرفين خصصا صراحة أهلية النظر للمحكمة اإلبتدائية الموجود بدائرتها العقار لكل نزاع مهما كلان نوعله فلي موضلوع العقلد
المبرم بين الطرفين .
الفصل الخامس والثالثون ال يمكن للمست ل الوقتي الشروع في العمل إال بعد الحصول على الموافقة على كراس شروط است الل المشربة من
السلط المختصة وال يشارك في البتة إال من تتوفر فيه ا هلية القانونية.
الفصل السادس والثالثون :في صورة مخالفلة المسلت ل اللوقتي حلد فصلول كلراس الشلروط فإنله يمكلن توظيل خطايلا ماليلة كلا تي ( :فلي
صورة عدم نظافة المحيط  041د )  (+في صورة عدم العناية بالمنطقة الخضراء من حيث تقليم ا شجار و الري (  411د )  (+في صلورة
تجاوز المساحة المرخل فيها حسب المثال (  411د ).....................دون إعتبلار الخطايلا القانونيلة المنصلول عليهلا ضلمن القلوانين
الصادرة في ال رض .
الفصل الساب و الثالثون  :جمي المصاري الخاصة بمعاليم التامبر والتسجيل تحمل على المست ل.
قرار المجلس البلدي  :المصادقة باإلجماع على كرراس الشرروط المقترحرة مرع ضررورة إصرالح بعرض األخطراء الشركلية واعتمراد سرعر افتتراحي
قدره  91111دينار.

 .3إبرام اتفاقيات :
وافق المجلس البلدي بإجماع أعضائه الحاضرين على إبرام االتفاقيات التالية :
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**م ودادية أعوان بلدية المهدية
اتفاقية عامة
في إطار تدعيم نشاط ودادية أعوان بلدية المهدية وتوفير بعض الخدمات وتقريبها من منخرطيها تم االتفاق من حيث المبدأ على ا تي بين:
السيدة  :أسماء حمزة بصفتها رئيس بلدية المهدية كطر أوال
السيد  :زهير البقلوطي بصفته رئيس ودادية أعوان بلدية المهدية كطر ثانيا
الفصل االول  :بمقتضى هذه االتفاقية يتم تخصيل الفضاء الكائن بالطابق ا رضي بمقر اإلدارة البلدية بجانب مكتب موزع الهات لفائدة
ودادية أعوان بلدية المهدية الست الله كمشربة مساحته  0..1متر مرب
الفصل الثاني :تتسلم الودادية هذا الفضاء على الحالة التي هو عليها الست الله كمشربة عن طريق إبرام اتفاقية است الل وقتي م أحد
المختصين في الميدان طبقا لكراس شروط يتم إعداده لل رض من قبل لجنة المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصر بالتنسيق م هيأة
الودادية يتم فيها ضبط شروط االست الل والمدة التعاقدية وامتيازات كل طر
الفصل الثالث  :يسلم الفضاء للودادية الست الله لنشاط مشربة فحسب وللمدة المحددة بكراس الشروط مجانا
** م جمعة الفكر الوطني الحر:
بناء على الر بة المشتركة بين بلدية المهدية من جهة وجمعية الفكر الوطني الحر من جهة أخرى في ربط عالقة شراكة وتوظي
للنهوض بجهة المهدية اتفق الطرفان على ما يلي:
الفصل ا ول  :تهد
التالية :
-

قدرتهما

هذه االتفاقية إلى دعم العالقة بين بلدية المهدية من جهة وجمعية الفكر الوطني الحر من جهة أخرى لتحقيق ا هدا

دعم عمل البلدية في مجال الشفافية والحوكمة الرشيدة
دعم حضور مواطني بلدية المهدية داخل الجلسات
توطيد العالقة بين المواطن والبلدية
تسهيل وصول المعلومة لمواطني بلدية المهدية

الفصل الثاني  :يعمل الطرفان على توفير اإلمكانيات الضرورية لدعم الشراكة وتيسير ا عمال الموكلة لعهدة أحد الطرفين.
الفصل الثالث :يبرم الطرفان اتفاقية خصوصية طبقا للنصول القانونية الجاري بها العمل تضبط اإلطار الذي يتعهد فيه الطرفان من أجل
إنجاز ا هدا المشار إليها بالفصل ا ول.
الفصل الراب  :تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ حال إمضائها وتبقى سارية المفعول ما لم يتقدم أحد الطرفان بطلب تعديلها أو إل ائها وال يتم
اإلل اء إال حال استيفاء جمي االتفاقيات الخصوصية المبرمة جالها.
 .4شؤون عقارية :
**ملف شركة ترندي (كعبية) :قدمت السيدة إيمان عمار رئيسة مصلحة التراخيص والتهيئة العمرانية الموضوع تم تناول كل من
السيدين طارق الحنشة وأنور الجبالي الكلمة وأوضحا المسألة.
اختلفت وجهات النظر بين السادة أعضاء المجلس وكانت اآلراء كاالتي:
 السيدة لبنى الزواري :ترى أنه من غير المعقول إسعاف المخالفين
 السيد دمحم الشاهد :إن تدارك أخطاء البعض من المواطنين دون آخرين من شأنه إعطاء صورة غير سليمة عن المجلس البلدي.
وبعد النقاش تم التصويت على توجيهين:
توجيه أول :تفويض اللجنة المختصة للبث في األمر وفقا لوجهة نظر فنية وواقعية ومشروعية La légitimité
توجيه ثان :رفض المطلب
وبعد التصويت أسفرت األمور على االتي:
 07صوتا لفائدة التوجه األول احتفاظ السيدات وداد سعد وإكرام ريش وريم الزوالي و  13معارضين.
**ملف المواطنة رشيدة خديجة المصري :قدمت السيدة إيمان عمار للموضوع وبعد النقاش بين السادة أعضاء المجلس والتي
كانت كاالتي:
 oالسيد طارق الحنشة ضرورة مراسلة السيد الوالي والسيد أمين المال الجهوي للحصول على ملفات مكتملة
بالنسبة للملفين المعنيين باسم كل من شركة ترندي و ورشيدة خديجة المصري الحترام مبدأ االنصاف.
5

 oالسيدة وداد سعد الفقيه احمد :تساءلت عن فحوى القانون وضوابطه والسيدة إيمان عمار تجيبها عن المقتضيات
الترتيبية التي جاء بها قانون 9101
وبعد النقاش قرر المجلس البلدي :مراسلة السيد الوالي والسيد أمين المال الجهوي للرد على الملفين المتبقين باسم كل من شركة
ترندي ورشيدة خديجة المصري.
وفي ختام الجلسة أشارت السيدة الرئيس إلى مسار إحداث دائرة بلدية بمنطقة شيبة ومختلف الخطوات التي انتهجتها من خالل
اتصالها بالمديرة العامة لديوان مساكن أعوان التربية للحصول على عقار على ملك الديوان في إطار التسويغ ودعت السيدين أنور
الجبالي وطارق الحنشة للمساعدة في إعداد الملف الفني للعقار بالتعاون مع اإلدارة البلدية .في انتظار قرار المجلس البلدي ببعث
دائرة بلدية شيبة في إطار تقريب الخدمات إلى المواطن واالنصات إلى مشاغله.
كما عرجت السيدة رئيس البلدية على الزيارة التي أداها السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة للمهدية (بلدية رجيش) يوم األربعاء
 03مارس  9102والتي قدم على هامشها منحة لفائدة بلدية المهدية لتهذيب المصب العشوائي طريق بومرادس بقيمة  311ألف
دينار إضافة إلى  11أد لتنظيف المحيط الحالي للمصب المذكور.
وفي هذا السياق تدخل السيد أنور الجبالي مؤكدا أن هذه المبالغ غير كافية لضمان نجاعة هذا التوجه حيث وجب تمكين البلدية من
آلة كاسحة الستدامة المشروع ولو في ظرفيته (وضعية انتقالية بسنتين) والمحتمل في إحداث  cuvetteالحتواء الفضالت على
مساحة هكتار تقريبا.
قرار المجلس  :طلب آلة كاسحة من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة لضمان نجاعة التوجه الظرفي.
وفي األخير طلب السيد سمير الزواري من المجلس تغيير عضويته من لجنة األشغال إلى لجنة التهيئة مع زميلته رشيدة الصفاقسي.
ورفعت الجلسة على الساعة السابعة والربع ليال
وحرر بتاريخه
رئيس البلدية
أسماء حمزة
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