محضر جلسة عمل للمجلس البلدي
األربعاء  10أوت 8102
انعقد بمقر بلدية المهدية يوم األربعاء  10أوت  8102على الساعة السادسة مساء جلسة عمل
للمجلس البلدي برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية وبحضور كل من السادة والسيدات:
 أحمد رشاد خميس :المساعد األول دمحم الهادي بن الشيخ :المساعد الثالثاألعضاء:
 هاجر البكوش لمياء العيوني ريم الزوالي فائزة بوبكر بلخير طارق الحنشة وداد سعد الفقيه أحمد سمير الزواري نجالء الزوالي عبير الباجي حمزة لبنى الزواري دليلة القمودي رشيدة الصفاقسي سامي عالية أنور الجبالي داليا المبروك فتحي بن زينب كريمة قاسم علية سميرة حميدة فرج دمحم الشاهد الهادي سنان حسن بنور نسرين خليفة منصور إكرام ريشافتتحت الجلسة السيدة رئيس البلدية مرحبة بالحاضرين مذكرة إياهم بجدول أعمال الجلسة
التالية:
 .0اإلعداد للنظام الداخلي
 .8النظر في الوضعية القانونية ألحد أعضاء المجلس البلدي
 .3استكمال تشكيل اللجان
كما وافق المجلس البلدي على إضافة موضوع تحويل اعتماد يخص تأجير األعوان الوقتيين
ومناقشة موضوع إعادة تصنيف بعض العملة ضمن جدول األعمال.
المداوالت:
 .0اإلعداد للنظام الداخلي:

تناول السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  82جويلية 8102
حول موضوع إعداد النظام الداخلي وبعد المداولة والنقاش أجمع أعضاء المجلس الحاضرون
انتظار صدور النظام الداخلي النموذجي من قبل وزارة اإلشراف.
 .8النظر في الوضعية القانونية ألحد أعضاء المجلس البلدي:
أجمع أعضاء المجلس الحاضرون على ضرورة التنسيق مع األطراف المعنية طبقا للقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل بخصوص وضعية السيدة رشيدة خديجة المصري عضوة المجلس
البلدي التي لم تؤد القسم إلى حد التاريخ رغم مكاتبتها في الموضوع ولم تلتحق بالمجلس البلدي
إلى حد التاريخ.
 .3استكمال تشكيل اللجان
بعد االطالع على مقترحات جلسة المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  82جويلية  8102حول تشكيل
بعض اللجان غير القارة وافق المجلس البلدي على تشكيل لجان غير قارة تطبيقا لمقتضيات
الفصل  801من مجلة الجماعات المحلية كما يلي :
 لجنة الربط بالشبكات العمومية:
بعد االطالع على مقترح المكتب البلدي بخصوص التركيبة قرر المجلس البلدي تأجيل النظر
في الموضوع أمام وجود عديد الملفات يجب حلها في العاجل أوصى المجلس البلدي بأن تترأس
الجلسة األولى السيدة رئيس البلدية بحضور األعضاء واإلداريين ذوي العالقة.
 لجنة الطوارئ:
بعد المداولة والنقاش بين السادة أعضاء المجلس تقرر إلغاء المقترح نظرا لوجود لجنة جهوية
على مستوى الوالية تضم كافة األطراف المعنية بما فيها البلدية ,وفي هذا اإلطار أوصى
المجلس البلدي أن يتابع كل أعضاء المجلس البلدي هذه المسائل كل ما طرأ طارئ.
 لجنة المدينة العتيقة:
تناول السادة أعضاء المجلس البلدي تشكيل تركيبة لجنة المدينة العتيقة بناء على مقترح المكتب
البلدي المنعقد بتاريخ  82جويلية  8102والذي أوصى بمتابعة الموضوع مع الرؤساء السابقين
لجمعية صيانة المدينة بالمهدية.
وكانت جل تدخالت السادة أعضاء المجلس البلدي تتمحور حول ضرورة إيجاد صيغة إلحياء
المدينة العتيقة نظرا لخصوصية المنطقة وطابعها المعماري المميز والمخزون الثقافي
والتاريخي المتنوع.
وبعد المداولة والنقاش وافق أعضاء المجلس البلدي على التركيبة التالية للجنة المدينة العتيقة:
الرئيس :الهادي سنان
األعضاء :نسرين خليفة منصور – رشيدة الصفاقسي – نجالء الزوالي – عبير الباجي – هاجر
البكوش – وداد سعد الظريف – رئيس جمعية صيانة المدينة بالمهدية.
 لجنة المدينة الذكية :
قرر المجلس البلدي تأجيل النظر موضوع اللجنة إلى جلسات قادمة
 لجنة أجنة المهدية بهيبون:

قرر المجلس البلدي أن يتم تشكيل لجنة عمل صلب لجنة الملك البلدي والشؤون العقارية.
 اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم:
وافق المجلس البلدي بإجماع األعضاء الحاضرين على تركيبة اللجنة الفنية المكلفة بدراسة
ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم المنصوص عليها بالفصل  852من مجلة الجماعات المحلية
كما يلي:
رئيس اللجنة  :أنور الجبالي
األعضاء  :طارق الحنشة – كريمة قاسم – سامي عالية – إيمان عمار -فتحي الشباح.
بقية األعضاء  :ما نص عليه الفصل  852من مجلة الجماعات المحلية.
** موضوع تحويل اعتماد داخل ميزانية : 8102
وافق المجلس البلدي على مقترح إدراج اعتماد داخل ميزانية بلدية المهدية تتمثل بزيادة مبلغ
قدره  01ألف دينار تم تحويلها من وزارة الشؤون المحلية والبيئة لفائدة بلدية المهدية والتي سيتم
تبويبها لخالص أجور أعوان وقتيين ببلدية المهدية.
** موضوع إعادة تصنيف العملة :
باعتبار أن موضوع إعادة تصنيف العملة الذي نص عليه األمر الحكومي عدد  225لسنة
 8100مؤرخ في  03أفريل  8100يرجع بالنظر إلى اللجنة الجهوية الفنية المنصوص عليها
باألمر وأمام غموض النص وعدم صدور نص ترتيبي تفسيري إلى حد التاريخ قرر المجلس
البلدي بإجماع األعضاء الحاضرين على ما يلي:
 عدم حرمان العملة التي وافقت اللجنة الجهوية على ملفاتهم من خالل دفع مستحقاتهم
بالنسبة ألجرة شهرة أوت وما يليها دون مفعول رجعي إلى حين صدور نص تفسيري
في الغرض من قبل وزارة اإلشراف.
وأوصت السيدة هاجر البكوش بضرورة مراسلة السيد المراقب الجهوي للمصاريف
العمومية حول الموافقة على إعادة تصنيف  12عملة من عدمه
ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف مساء
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