
                

المجلس البلدي بالكريب
 دورة استثنائية

15/12/2018منعقدة بتاريخ
محضر جلسة جملي

 يتعلق بمجلة2018 ماي 09مؤرخ في 2018 لسنة 29عمل بمقتضيات القانون الساسي عدد 
الجماعات المحلية  وبناءا على الستدعاء الموجه إلى السادة أعضاء المجلس البلدي تحت

26/10/2018 بتاريخ  1528عدد  .
 على الساعة2018/ 15/12عقد المجلس البلدي بالكريب دورة استثنائية يوم السبت 

العاشرة صباحا بقصر البلدية بالكريب برئاسة السيد لطفي السليطي رئيس البلدية وبحضور
: السيدات والسادة

سناء البوبكري, بسمة الفرشيشي ,نادية البوبكري , بدر الدين الدنداني ,حمادي
البوبكري,الناصر الطالبي ,مختار الميساوي ,رضا العرفاوي ,محمد

الفرشيشي ,راضية الرزقي ,الشريف السليطي ورهام البوبكري
وتغيب عن الجلسة السيدات والسادة : نهى سعد, فاطمة الدريدي, رؤوف

. ,البوبكري,ايمن الجوادي, شكري الجوادي
, وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة

, وحيث توفرافتتح السيد لطفي السليطي رئيس البلدية الجلسة رحب في مستهلها بالحاضرين
استعرض جدول العمال عضوا 18 عضو من مجموع 13النصاب القانوني للجلسة بحضور عدد 

: المتضمن للنقاط التالية
-النظر في التشخيص الفني والمالي لبرنامج الساتثمار البلدي لسنة1

2019

- توزيع اعتمادات العنوان الثاني02 

2019-النظر في التشخيص الفني والمالي لبرنامج الساتثمار البلدي لسنة 1
أفاد السيد رئيس البلدية بان عملية إعداد المخطط الستثماري البلدي ترتكز على عدة
مبادئ أساسية أهمها مشاركة كافة المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني في
اختيار المشاريع المزمع انجازها والتركيز على المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف

العيش وتطوير الطار الحياتي للمواطنين , مشيرا في ذات الوقت على أن
 د , ثم1.320.000العتمادات التي سوف يتم توزيعها في العنوان الثاني تقدر ب 

أحال الكلمة إلى سيد بدر الدين الدنداني رئيس لجنة الشؤون المالية والشؤون
القتصادية ومتابعة التصرف حيث استعرض التشخيص المالي فكانت التدخلت

كالتالي :
- السيد محمد الفرشيشي لحظ بان مردودية المعاليم العقارية غير كافية وضعيفة

 % خلل سنة20واقترح وضع خطة عمل للترفيع في هذه المعاليم بنسبة تتجاوز 

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون
المحلية والبيئة
بلدية الكريب



 , وعقد جلسة عمل مع السيد قابض المالية حول استخلصا المعاليم المتعلقة2019
بخطايا التأخير   .

- السيد رضا العرفاوي : اقترح وضع خطة عمل لتطوير المداخيل البلدية وخاصة منها
المعلوم على العقارات المبنية والبحث عن صيغة لتحفيز المواطنين على خلصا

المعاليم الخاصة بهم .
السيد حمادي البوبكري : اقترح عقد جلسة عمل مع السيد قابض المالية للترفيع من

نسق استخلصا المعاليم البلدية وخاصة المعلوم على المؤسسات .
السيد رئيس البلدية : أوضح بأنه سوف يتم تمتيع المواطنين بعفو جبائي في ما يتعلق

 وعليه يجب استغلل هذا الجراء2019بالمعلوم على العقارات المبنية لسنة 
الستثنائي لتعبئة القدر الكبير من هذه المعاليم والتفكير في تكوين لجنة خاصة

لمتابعة استخلصها .
في مرحلة ثانية تولى السيد الشريف السليطي عرض التشخيص الفني وكانت

التدخلت كالتالي :
- السيد محمد الفرشيشي : اقترح تخصيص اعتمادات لصيانة المناطق الخضراء

والنافورات , برمجة مشروع للعناية بمداخل المدن , اقتراح بناء قاعة للعناية بأرشيف
البلدية , تهيئة ملعب لكرة القدم المصغرة , اقتناء سيارة إدارية رباعية الدفع ,

مشروع تنوير عمومي تجميلي بالطرقات الرئيسية , مشروع تطهير بحي الشعبة .كما
اشر الى غياب الحديث عن محطة تطهير بالتشخيص الفني .

- السيد الشريف السليطي : أشار كذلك الى غياب الحديث عن شارع البيئة بالتشخيص
الفني .

- السيدة بسمة الفرشيشي : اشارات الى نقص في قنوات تصريف مياه المطار
خاصة في وسط المدينة .

السيد الناصر الطالبي :أشار الى ضرورة إعطاء الولوية لمداخل المدن ثم-
صيانة الطرقات وتهذيب الحياء 

 السيد بدر الدين الدنداني : أكد على ضرورة العتناء بأرشيف البلدية و-
المغازة وتهيئة مداخل المدينة كما اقترح رصد اعتمادات إضافية لتهيئة مشروع

السوق البلدي .
السيد حمادي البوبكري :اقترح إمكانية احداث دار خدمات .-
السيد رئيس البلدية : تساءل عن إمكانية انجاز مشاريع في اطار شراكة بين-

القطاعين العام والخاصا , ثم تطرق الى الشكالية الكبيرة في تصريف مياه المطار
خاصة وسط المدينة ودعا الحاضرين الى ضرورة التفكير في حل جذري ونهائي

لهذه المعضلة , كما اقترح برمجة اعتمادات لصيانة المستودع البلدي واحداث ورشة
لغسل معدات النظافة وإصلح العجلت , 

وبعد استيفاء جميع التدخلت تم التفاق بإجماع الحاضرين على توزيع-
اعتمادات العنوان الثاني كالتالي : 


