الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
لبلدية المرسى

في دورته اإلستثنائية لسنة 2019
ليوم الجمعة  28جوان 2019

الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي
إنعقدت يوم اجلمعة  28جوان  2019على ّ

يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2019برائسة السيدة نبيلة محزة  ،املساعدة األوىل لرئيس البلدية  ،وحبضور السيدات
والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات كتابية إىل مق ّـر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه

ـؤرخ يف  09ماي  2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،
القانون األساسي عـ ـ ـ ـ ـ ــدد  29لسنة  2018املـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ووفقا للنص التايل :

الموضوع  :إستدعـ ـ ـ ـاء

.

وبع ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة 2019

ليوم اجلمعة  28جوان  2019على الساعة العاشرة صباحا ( )10.00بقصر البلدية .
 السيدة رمي احلشيشة اآلنسة زهور قريرة السيد حممد شراد السيد قيس النيقرو-

 السيدة مىن املطهري السيد املعز بوراوي -السيد إلياس كشك

مستشارة ،رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،
رئيسة دائرة املرسى املدينة،
مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
مستشار  ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
مستشار  ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،
مستشار ،رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،
مستشار ،رئيس جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف،

 السيد سليم الزلطين السيد روضة الزاوشي رزق للا السيدة فرايل مسرية بوزيري السيّدة سهام عز ال ّدين اآلنسة راقية الغريب السيد حممد نبيل صاحب الطابع السيد حممد الطيّب املهريي السيد حممد التيجاين بوعزيزو تغيّب بعذر :
 السيد حممد سليم احملرزي السيد عياض الزهار -السيّد ايسني الرديسي

مستشار ،رئيس جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
اإلعاقة ،
مستشارة ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم،
مستشارة ،
مستشارة ،
مستشارة ،
مستشار،
مستشار ،
مستشار.
رئيس البلدية ،
املساعد الثالث لرئيس البلدية ،
املساعد الثّاين لرئيس البلديّة ( إستقالة ) ،

 السيد رؤوف الشنويف السيد حممد ضياف الدريدي اآلنسة إميان الفهري السيد عائشة املهريي -السيدة لطيفة التّاجوري

الشباب والرايضة ،
املساعد الرابع لرئيس البلدية  ،رئيس جلنة الطفولة و ّ
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية الت ّّشاركية واحلوكمة املفتوحة ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،
مستشارة ،

 -السيد فارس العياشي

مستشار  ،رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،

 اآلنسة شاذلية سريين جويين السيد خالد شيبوب -السيد أمين بن مسعود

مستشارة  ،رئيسة دائرة سيدي داود( إستقالة ) ،
مستشار ،
مستشار ،

 -السيد أمحد ريزا

مستشار .

 -اآلنسة مىن خالص

مستشارة .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:
 السيد الكاتب العام للبلديّة ، -أعوان اإلدارة البلديّة .

إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2019اليت إفتتحتها السيدة نبيلة محزة ،

املساعدة األوىل لرئيس البلدية ُ ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحبّة جبميع احلاضرين  .إثر ذلك  ،تولّت إستعراض املسألة املعروضة
جبدول أعمال اجللسة داعية السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي للتّداول فيها :

❖ لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف :

➢ الحساب المالي لسنة  2018وغلق الميزانية لتصرف : 2018
بعد اإلطّالع على احلساب املايل لسنة  ، 2018توقف ميزانية  2018سنة إىل :
ع/ر

البي ـ ـ ـان

المبل ـ ـ ـ ـغ

المالحظات

1

المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية لتصرف
2018

30.120.144,427

-----------

2

المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها
لتصرف 2018

21.075.349,872

-----------

3

مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال
بالعنوان 1

2.082.851,608

يصرح بإلغائها

4

مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال
بالجزئين  3و  4من العنوان 2

6.699.005,109

يصرح بإلغائها

5

مبلغ الفائض من العنوان 1

3.440.544,227

يرخص في نقله
للمال اإلحتياطي

6

مبلغ الفائض من الجزئين  3و  4من
العنوان 2

4.679.516,507

يرخص في نقله
للمال اإلحتياطي

7

مبلغ الفائض من الجزء 5من العنوان 2

924.703,821

يرخص في نقله
للمال اإلنتقالي

واملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على ختم ميزانية البلدية لسنة .2018

رأي المكتب البلدي
صص لعرض احلساب املـ ـ ـ ـ ـايل و ختم
أفاد السيد الكاتب العام أ ّن الدورة العادية الثّـ ـ ـ ـ ـ ـانية للمجلس البلدي ُُت ّ

فصلة ببيان مفهــوم العنوانني  Iو  IIمـن
امليزانية للسنة املاضية  ،و ّ
توىل إثر ذلك توضيح اجلدول اآلنف عرضه بصفة ُم ّ
امليـ ـ ـ ـ ـ ـزانية البلدية م ـ ـ ــن حيث املضمون و من حيث اخلاصيّات ( النقل واإللغاء ).

و ب ـ ـ ــعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على ختم ميزانيّة البلدية لسنة 2018

على النّحو التّايل:
ع/ر

البي ـ ـ ـان

المبل ـ ـ ـ ـغ

المالحظات

1

المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية
لتصرف 2018

30.120.144,427

-----------

2

المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها
لتصرف 2018

21.075.349,872

-----------

3

مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال
بالعنوان 1

2.082.851,608

يصرح بإلغائها

4

مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال
بالجزئين  3و  4من العنوان 2

6.699.005,109

يصرح بإلغائها

5

مبلغ الفائض من العنوان 1

3.440.544,227

يرخص في نقله للمال
اإلحتياطي

6

مبلغ الفائض من الجزئين  3و  4من
العنوان 2

4.679.516,507

يرخص في نقله للمال
اإلحتياطي

7

مبلغ الفائض من الجزء  5من
العنوان 2

924.703,821

يرخص في نقله للمال
اإلنتقالي

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّانية لسنة . 2019

