الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية القصرين
بلدية فوسانة

محضر جلسة استثنائية تتعلق بتوزيع إعتمادات مخطط االستثمار البلدي
بفوسانة برنامج 9102
عقد المجلس البلدي بفوسانة جلسة استثنائية بتاريخ  1722/21/70على الساعة الثالثة مساء بمقر البلدية وقد ترأس هذه الجلسة السيد
محمد الطاهر العوني رئيس البلدية وحضرها اعضاء المجلس السادة :
 /6محمد علي خليفي

 /2محمد التيجاني شخاري

 /22ناجية خليفي

 /1محمود شخاري

 /0هشام دشراوي

/21نوال ونيسي

/3عبد الوهاب عيدودي

 /2قيس رحموني

/23محسن عمري

/4لطفي شخاري

 /9العياشي عبيدي

 /24عبد اهلل بالطيبي

 /5عبد الدايم خميري

 /27شكري عمري

رحب السيد رئيس البلدية بالحاضرين مبينا أنه في إطار إعداد مخطط االستثمار البلدي برنامج  1729تعقد هذه الجلسة االستثنائية
لضبط االعتمادات المتاحة من خالل التشخيص المالي لتوزيعها على البرامج الثالث :
 مشاريع القرب-مشاريع مهيكلة – مشاريع إدارية واختيار مناطق التدخل اعتمادا على التشخيص الفني المعد للغرض وأولويات التدخلبكل منطقة .
وبعد عرض التشخيص الفني الذي تم تعليقه بلوحة االشهار بالبلدية وإشهاره بموقع الواب للبلدية .
وبعد النقاش وتبادل اآلراء صادق المجلس باإلجماع على توزيع االعتمادات حسب بيانات الجدول التالي:

االعتمادات المتاحة

البرنامج

بالدينار

373.777

مشاريع القرب
المنطقة
االعتماد المرصود
عدد 72
27.777

مشاريع إدارية
المشروع
االعتماد المرصود

مساعدة غير
موظفة
مساعدة استثنائية 67.777
(جائزة)
377.777
تمويل ذاتي

393.777

عدد 73

17.777

277.777

عدد 74

07.777

6600111

5700111

-

210111

المجموع :

إعداد دراسات
مشاريع برنامج
سنة 1729
شراء معدات
-

هذا وأكّد السيد رئيس البلدية على االنطالق في عقد جلسات المناطق الثالث في أقرب األوقات مع التركيز على انتهاج خطة اتصالية
لحضور أغلب المتساكنين هذه الجلسات لتشريكهم في اختيار مشاريع القرب بمناطقهم وإرساء مبدأ المقاربة التشاركية والديمقراطية
المحلية التي أرساها الدستور .ورفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء.

رئــــــــــيس البــــــلدية
حممد الطاهر العـــــــــوني

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية القصرين
بلدية فوسانة

محضر جلسة استثنائية للمصادقة على مخطط االستثمار البلدي بفوسانة
برنامج 9102
عقد المجلس البلدي بفوسانة جلسة استثنائية بتاريخ  1722/21/19على الساعة العاشرة صباحا ساء بمقر البلدية وقد ترأس هذه
الجلسة السيد محمد الطاهر العوني رئيس البلدية وحضرها اعضاء المجلس السادة :
 /6محسن عمري

 /2النوري لباوي
 /1محمد التيجاني شخاري

 /0عزة خليفي

 /22ناجية خليفي
 /21قيس رحموني

 /3منير جدي

 /2إبتسام نصراوي

 /23هشام دشراوي

 /4عبد الدايم خميري

 /9عفاف رطيبي

 /24عبد الوهاب عيدودي

 /5لطفي شخاري

 /27ربيعي بركاوية

 /25محمد علي خليفي

 /26عبد اهلل بالطيبي
 /20العياشي عبيدي
 /22سهى جباري

رحب السيد رئيس البلدية بالحاضرين مبينا أنه في إطار المصادقة على مخطط االستثمار البلدي برنامج  1729تعقد هذه الجلسة
االستثنائية مذكرا باالجراءات والمنهجية التي تم اعتمادها إلعداد المخطط :

االجراءات ومراحل اعداد المخطط :
 إجتمع المجلس البلدي بتاريخ  1722/21/70لتوزيع االعتمادات المتاحة على البرامج الثالث - :مشاريع
القرب-مشاريع مهيكلة –مشاريع إدارية وقد صادق المجلس باإلجماع على توزيع االعتمادات حسب بيانات
الجدول التالي :
البرنامج
االعتمادات المتاحة بالدينار
مشاريع إدارية
مشاريع القرب
المشروع
االعتماد المرصود
المنطقة
االعتماد المرصود
عدد 72
27.777
373.777
مساعدة غير
إعداد دراسات
موظفة
مشاريع برنامج
17.777
عدد 73
393.777
مساعدة استثنائية 67.777
سنة 1729
(جائزة)
عدد 74
277.777
377.777
تمويل ذاتي
شراء معدات
07.777
210111
5700111
6600111
المجموع :
 /0مشاريع القرب :
تم عقد إجتماعات بالمناطق التي تم اختيارها النجاز مشاريع قرب بها وفق المنهجية المضبوطة وقد اختارت االدارة
عقد هذه االجتماعات بتراب المناطق والتي كانت كالتالي :

المنطقة

تاريخ ومكان
الجلسة

االعتماد
المرصود بالدينار

عدد 72

 1722/21/16الساعة

67.777

المشروع
الذي تم اختياره
* تنوير عمومي

مصادقة
الحاضرين
باإلجماع

عدد 73

عدد 74

 24و 37د
أمام محالت الجباري لبيع
الخزف حي البساتين
 1722/21/10الساعة
22صباحا
أمام المركب الثقافي حي الفتح

 1722/21/10الساعة
 24و 37د
أمام قاعة االفراح بحي السالم

المجمـــــــــــــــــــــــوع :

17.777

* ماء ص.للشرب

53.777

* تنوير عمومي

07.777
107.777

*ماء صالح للشرب
*تطهيرعمومي

37.777

* تنوير عمومي

07.777

*ماء صالح للشرب

باإلجماع

باإلجماع

5700111

 /9مشاريع إدارية :
أ /المشروع  :إنجاز دراسات المشاريع المبرمجة لسنة 9102
االعتماد المرصود  910111 :دينار
ب /المشروع  :إقتناء معدات
االعتماد المرصود  710111 :دينار
كما تم ضبط الخطة التمويلية للمشاريع المبرمجة لالنجاز سنة  9102على النحو التالي :
 /0الخطة التمويلية لكل مشروع :
أ/مشاريع القرب :
 مشروع التنوير العمومي = الخطة التمويلية:
 الكلفة 0400111= 010111+ 500111+610111 : 00000000000000000دينار مساعدة غير موظفة  800111 :دينار مساعدة إستثنائية 610111 : 000دينار مشروع الماء الصالح للشراب = الخطة التمويلية:
 الكلفة  0610111 :دينار مساعدة غير موظفة  0610111 :00000000دينار مشروع التطهير العمومي = الخطة التمويلية:
 الكلفة  9710111.111 :د تمويل ذاتي 9710111.111 :دب /مشاريع إدارية 0
 أ-المشروع  :إنجاز دراسات مشاريع برنامج  =9102الخطة التمويلية:
 الكلفة 910111 : 0000000000000000دينار تمويل ذاتي 910111 :00000000000دينار ب-المشروع  :إقتناء معدات = الخطة التمويلية:
 الكلفة  710111 :00000000000000 :دينار مساعدة غير موظفة 610111 :دينار تمويل ذاتي 010111 :0000000000ديناروبعد النقاش وتبادل اآلراء صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باالجماع على برنامج االستثمار لسنة  9102حسب بيانات
الجدول أعاله والمناطق والخطة التمويلية المضبوطة لكل مشروع 0
ورفعت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار0

رئــــــــــيس البــــــلدية
حممد الطاهر العـــــــــوني

