الجمهوريّة التونسي ـ ـّـة
وزارة الشؤون المحليّة و البيئة
بلديّة المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
في دورته اإلستثنائيّة لسنة 2021

المنعقدة يوم اإلثنين  18جانفي 2021
إنعقدت يوم اإلثنني  18جانفي  2021على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال بقصر البلدية جلسة
اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  2021برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور السيدات
والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات كتابية تطبيقا مل ـ ـ ـ ـ ـا يقتضيه القانون األساسي
عدد  29لسنة  2018املـؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،ووفقا للنص التّايل
:
الموضوع  :إستدعاء

.

وبعـ ـ ـ ـد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  2021الّت
ستنعقد يوم اإلثنني  18جانفي  2021على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ( )16.30بقصر البلدية .
 .1مساعد رئيس البلدية ،رئيس جلنة الشؤون املالية
 السيد إلياس كشك .2و اإلقتصادية و متابعة التصرف ،
 السيدة فرايل مسرية بوزيري اآلنسة زهور قريرة السيد حممد ضياف الدريدي-

مساعدة رئيس البلدية ،
مستشارة ،رئيسة دائرة البحر األزرق،
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،

 -السيد حممد شراد

مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،

 -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية
و احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،

 السيدة عائشة املهريي -السيد رؤوف الشنويف

مستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،

 -السيدة روضة الزاوشي رزق هللا

مستشـ ـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ـ ــة جلن ـ ـ ـ ــة الفنـ ـ ـ ــون و الثقافـ ـ ـ ــة و ال بي ـ ـ ـ ــة
و التعليم ،
مستشـ ـ ــار  ،رئـ ـ ــيس جلنـ ـ ــة الشـ ـ ـؤون اإلجتماعيـ ـ ــة و الشـ ـ ـغل
وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
مستشارة  ،مكلفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ،

 -السيد نبيل صاحب الطابع

مستشار ،

 -السيدة هاجر مطري

مستشارة ،

 -السيدة انئلة مهامي

مستشارة.

 السيد سليم الزلطين السيد قيس النيقرو -السيدة نبيلة محزة

و تغيّب :
 -اآلنسة مىن خالص

املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،

 -السيدة لطيفة التاجوري

مساعدة رئيس البلدية ،

 -السيدة رمي احلشيشة

مستشـ ـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ـ ــة جلنـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـؤون اإلداريـ ـ ـ ـة و إسـ ـ ـ ــداء
اخلدمات و التعاون الالمركزي ،

 -السيد فارس العياشي

مستشـ ـ ــار  ،رئـ ـ ــيس جلنـ ـ ــة املسـ ـ ــاواة وتكـ ـ ــافؤ الفـ ـ ــرص بـ ـ ــني
اجلنسني ،

 -السيد حممد الطيب املهريي

مستشار ،مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،

 السيد عياض الزهار السيدة سهام عزالدين السيد سليم احملرزي السيد أمحد ريزا السيد أيوب بن احلاج السيد حممد التيجاين بوعزيز السيدة راقية الغريب-

 السيد أمين بن مسعود -السيد خالد شيبوب

مستشار ،
مستشارة ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشارة ،
مستشار ،
مستشار .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:
➢ السيد الكاتب العام للبلدية ،
➢ اإلدراة البلدية .
¶

إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  2021الّت إفتتحها السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية،
ُمـ ـ ـ ــرحبا جبميع احلاضرين م ـ ـ ـ ـ ــن أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس البلدي و اإلدارة البلدية .
إثر ذلك  ،تولـ ـ ـى السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبـ ـ ـ ـ ـ ـدول أعم ـ ـ ـ ـ ـال اجللسة داعيا السيدات
و السّادة أعضاء اجمللس البلدي للتداول فيها :

حروش.
 )Iتفعيل مثال التّهيئة العمرانيّـ ـة بمنطقتي البحر األزرق وقمرت ّ
 )IIمشروع إتّفـاقية مع جمعيّة" التّضامن المدني".
➢
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 )IIIقرار يتعلّق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفـات المتعلّقة بعدم إحترام التّراتيب
الصحيّة .

حروش :
 )Iتفعيل مثال التّهيئة العمرانيّــة بمنطقتي البحر األزرق وقمرت ّ
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص تسوية وضعية البناايت القدمية
واملقامة دون إح ام املقاييس الفنية احملددة ( مسافة اإلرتداد ، )cos، cuf ،حيث يصعب تطبيق مثال التهيئة
العمرانية للبلدية على الوضعيات ذات الصبغة اإلجتماعية ما يتطلب متكني أصحاهبا من تسهيالت فنية ومالية
شريطة عدم املساس حبقوق الغري وعدم مارسة عملية إحتكارية للبناايت موضوع التسوية .

قرار المجلس البلدي

بعد التداول والنقاش ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على أن تتم دراسة وضعية البناايت القدمية
واملقامة دون إح ام املقاييس الفنية احملددة ( مسافة اإلرتداد cos، cuf ،ووثيقة اإلش اك يف امللكية )...حالة
حبالة خاصة مبنطقّت البحر األزرق و قمرت حروش مع متكني جلنة رخص البناء من الضماانت الالزمة من اجمللس
.

 )IIمشروع إتّفـاقية مع جمعيّة "التّضامن المدني" :

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص مشروع إتفاقية مع مجعية "التضامن
املدين" يتم مبقتضاها ختصيص فضاء بدائرة البحر األزرق للجمعية على أن تتوىل هتيئته للتمكن من إستغالله
ابإلضافـ ـ ـ ـة إىل مقر للجمعية كقاعة إجتماعات وقاعة تكوين جمهزة أبحدث الوسائل.
علما و أن برانمج عمل اجلمعية يتمثل يف حتديد حاجيات شباب منطقة البحر األزرق ابلتنسيق مع اجملتمع املدين
واجلمعيات وسائر املواطنني حتت إشراف البلدية و تـأطريهم ومرافقتهم بغاية احلصول على مورد رزق وقد خصصت
اجلمعية ميزانية للغرض قدرها  215أد.

قرار المجلس البلدي
متت إاثرة التحفظات التالية:
السند
شؤون اإلجتماعيّة وال ّ
الزلطين  ،مستشار  ،رئيس جلنة ال ّ
➢ السيد سليم ّ
شغل و فاقدي ّ
وحاملي اإلعاقة  :خبصوص متكني اجلمعية من مقر ابلدائرة البلدية خالفا لبقية البلدايت
،كما طلب إيضاحات خبصوص أهداف اجلمعية وتوجهاهتا ومتويالهتا.

الرايضة  :طلب تقدمي
➢ السيد رؤوف الشنوف  ،مستشار  ،رئيس جلنة الطّفولة و ال ّ
شباب و ّ
توضيحات خبصوص ما جاء على لسان أحد أعضاء اجلمعية أن من أهدافها نشر الآلئكية
ومشاركتها يف أحداث احلوض املنجمي .

هذا  ،و قد توىل السيد رئيس البلديّة و السيدة نبيلة محزة  ،مستشارة  ،مكلّفة بلجنة ش ـ ـ ـؤون املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأة

و األسرة تقدمي التوضيحات الالزمة على ضوء املعطيات الّت توفرت عند إنعقاد جلنة العمل املش كة مع مثلي
اجلمعية.
و بعد التداول والنقاش  ،ت التصويت ابملوافقة على إبرام اإلتفاقية أبغلبية  8أصوات ورفض إثنني وإحتفاظ واحد
 ،مع تكوين جلنة قيادة تتكون من جملس الدائرة ومن أعضاء من اجمللس البلدي لتتوىل مرافقة اجلمعية ويكون هل ـ ـا
دور املراقبة و املتابعة و إعادة عرض املوضوع يف جلسة قادمة لتدارس خمرجات الدراسة الّت ستقوم هبا اجلمعية
ابإلش اك مع البلدية قبل اإلنطالق يف العمل .

 )IIIقرار يتعلّق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفـات المتعلّقة بعدم إحترام التّراتيب
الصحيّة .
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي يف خصوص قرار يتعلق بتوظيف خطااي مالية على
املخالفات املتعلقة بعدم إح ام ال اتيب الصحية .

قرار المجلس البلدي
شؤون املاليّة واإلقتصاديّة ومتابعة
طالب السيد إلياس كشك  ،مساعد رئيس البلديّة  ،رئيس جلنة ال ّ

التصرف إرجاء النظر يف القرار الذي يتضمن تسليط خطااي مالية على املخالفني إىل حني عرضه على أنظار
ّ

جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف قصد الدراسة و إبداء الرأي و إعادة عرضه مرة اثنية على
أنظار اجمللس البلدي يف دورة الحقة .

 )IVمختلفـات :
شغل و
شؤون اإلجتماعيّة وال ّ
الزلطين  ،مستشار  ،رئيس جلنة ال ّ
على هامش اجللسة  ،تقدم السيد سليم ّ
السند وحاملي اإلعاقة مبق حات تتعلق إبجناز مشاريع مبنطقة البحر األزرق على النحو التايل:
فاقدي ّ

➢ إحداث مركب إداري يشمل قباضة بلدية ،مركز أمن  ،مكتب بريد ومقر للدائرة البلدية ابإلضافة إىل

سوق بلدي بعقار من األمالك املصادرة يقع بنهج إبن رشد وميسح  25.000م.2
➢ إحداث مركب رايضي بنهج جابر إبن حيان وتقدمي مطلب إىل وزارة الشباب والرايضة  ،بعد احلصول
على موافقة مبدئية من وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية .
➢ بناء مسجد حبي املهندسني وحتديدا حبديقة " الشباط" و تقدمي مطلب إىل وزارة الشؤون
الدينية.
➢ إختاذ اإلجراءات الالزمة لتخصيص قطعة أرض على ملك الدولة ( قبالة منتزه سكرة ) كمقبة.

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار

يتعلّق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفـات المتعلّقة بعدم إحترام التّراتيب الصحيّة

ؤرخ في..............
عدد  .........م ـ ـ ّ
إن رئيس بلدية املرسى  ،بعد إطالعه :
على القانون األساسي عدد  29لسنة املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـة و خاصة
الفصل  ( 137مطة عدد ، ) 05
وعلى قرار ال اتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل ، 1996
وعلى األمر املؤرخ يف  06أفريل  1912املتعلق إبحداث بلدية املرسى ،
وعلى حمض ــر جلسة إنتخاب رئي ـ ـ ـ ـ ـس اجمللس البلدي لبلدية املرسى املنعقــدة يوم اإلثنني  04نوفمب . 2019
و على حمضر جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  2020املنعقدة ي ـوم األربعاء  29ديسمب. 2020
قـ ّـرر مـا يلـي

األول  :تُوظف خطيـ ـة مالية ق ـ ـ ـ ـدرها  ........دينارا (...د) على كل من خيالف الشروط الصحية املستوجبة
الفصل ّ
و اخلاصة ابألنشطة التجارية أو احلرفية أو املهنية من حيث التجهيزات و فريق العمل .
الفصل الثّـاني  :تُوظف خطيـ ـة مالية ق ـ ـ ـ ـدرها  ........دينارا (...د) على كل خمالفة تتعلق ابلذبح العشوائي لألغنام
أو الدواجن .
الفصل الثّـالث  :تُوظف خطي ـ ـ ـ ـ ـ ـة مالية ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرها  ........دينارا (...د) على كل خمالفة تتعلق بعدم توفر الشروط
الصـحية للمداخن ابحملالت املعدة ملمارسـة األنشـطة التجارية أو احلرفية – كاملطاعم و احلمامات -أو بفقداهنا أو
بوجود خلل هبا .
الرابع  :تُوظف خطيـ ـة مالية ق ـدرها  ........دينارا (...د) على كل خمالفة تتعلق بعدم تركيز أو صيانة املعدات
الفصل ّ
الضرورية لتصريف املياه املستعملة أو مياه األمطار املنحدرة من السطوح أو مياه املكيف .
الفصل الخامس  :الكاتب العام و رئيس فريق الشرطة البيئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و رئيس مركز الشرطة البلدية ُمكلفون
بتطبيق هذا القرار.
الفصل السّادس  :جيري العمل هبذا القرار من اتريخ نشره ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية

.

رئيس البلديـ ـة

