ملخص مقررات الدلورة التستثنائية المنعقدة بتاريخ  11نونبر  2015لمجلس جماعة تسل
الجلسة
فريدة

النقطة
اللولى

المقرر المتخذ

عنوان النقطة

 الموافـقـــة علــى تعديـــل وافق مجلس جماعة سل بإجمللاع أعضلائه الحاضلرين عللى تعلديل بعلض مقتضلليات النظللام اللداخليبعــض مقتضــيات النظــام للمجلس ،وذلك على الشكل التالي:
أول :تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة ) (5من النظام الداخلي ،التي كانت تنللص علللى مللا
الداخلي للمجلس.
يلي:
" تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات وفق قرار مكتب المجلس في هذا الشأن ،وتحدد الملدة
الزمنية لكل جلسة من الجلسات في أربع ) (4ساعات على الكثر".
وذلك لتصبح هذه الفقرة من المادة الخامسة ) (5كما يلي:
" تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات وفق قرار مكتب المجلس في هذا الشأن ،وتحدد الملدة
الزمنية لكل جلسة من الجلسات في أربع ) (4ساعات على الكثر ،تبتدئ من الساعة الثالثة بعد الزوال
إلى غاية الساعة السابعة مساء".
ثانيا :تعديل المادة الثامنة والخمسون ) (58من النظام الداخلي ،التي كانت تنص على ما يلي:
يحدث المجلس خمس ) (5لجان دائمة وهي:
لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.لجنة المرافق العمومية والخدمات.لجنة التنمية البشرية والشؤون الجتماعية والثقافية والرياضية.لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.لجنة السير والجولن والنقل والتنقل.وذلك لتصبح هذه المادة كما يلي:
يحدث المجلس خمس ) (5لجان دائمة وهي:
 لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة :تتألف من  19عضوا ،وتختص بالنظر في جميع القضللاياالمرتبطة بماليللة وميزانيللة الجماعللة وبرنامللج عمللل الجماعللة ،وكللذا إحللداث شللركات التنميللة المحليللة
والمساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضلله أو تفللويته ،إضللافة إلللى
كللل مللا يتعلللق بالجبايللات وتللدبير المل ك الجماعيللة والمحافظللة عليهللا وصلليانتها واقتنللاء العقللارات
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الثانية

ومبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والنظمة الجاري بها العمل.
 لجنة المرافق العمومية والخدمات :تتألف من  14عضوا ،وتختص بالنظر في كل ما يتعلللق بإحللداثالمرافق العمومية التابعة للجماعة والخدمات الجماعية وكيفيات وطرق تللدبيرها ،وذلللك طبقللا للقللوانين
والنظمة الجاري بها العمل.
 لجنة التنمية البشرية والشللؤون الجتماعيللة والثقافيللة والرياضللية :تتللألف مللن  21عضللوا ،وتختللصبالنظر في جميع القضايا ذات الرتباط بالشأن الجتماعي والثقافي والرياضي بالمدينة ،بما فيهللا إبللداء
الرأي بشأن الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني ،فضل على القضايا المرتبطة بالمساهمة في إنجاز
مختلف البرامج المسطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة :تتألف من  14عضوا ،وتختص بدراسة جميع القضايا المرتبطللةبالتعمير وإعداد التراب والبيئة على مستوى الجماعة ،بما في ذلك ضللوابط البنللاء الجماعيللة والنظمللة
الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية ،وإبداء الرأي حول وثائق التعمير طبقا للقوانين والنظمللة
الجاري بها العمل ،وكذا القضايا المتصلة بالصحة والنظافة وحماية البيئة.
 لجنة السير والجولن والنقل والتنقل :تتألف من  13عضوا ،يعهد إليها بالنظر في القضللايا المرتبطللةبتنظيم السير والجولن بالمدينة ،وكذا إبداء الرأي في مخططات التنقل الحضللري ومختلللف الدراسللات
المرتبطة به ،إضافة إلى تنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ،وتحديد وتنظيم محطات
وقوف حافلت النقل العمومي وسيارات الجرة بصلنفيها الول والثلاني وعربلات نقلل البضلائع وكلذا
جميع محطات وقوف العربات.
 تعييــن منــاديب مجلــس بعلد اللجوء إلى التصويت العلني لتعيين منللاديب مجلللس جماعللة سللل بحضلليرة مؤسسللة التعللاون بيللنجماعـــة تســـل بحضـــيرة الجماعات "العاصمة" ،فقد أسفرت عملية التصويت العلني على ما يلي:
مؤتسســـة التعـــالون بيـــن -المرشح الول :السيد نور الدين الزرق
الجماعات "العاصمة" .عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد نور الدين الزرق كمندوب لمجلس جماعللة
سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
-المرشح الثاني :السيد عبد اللطيف سودو

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد عبد اللطيف سودو كمندوب لمجلس جماعللة
سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
-المرشح الثالث :السيد عبد السلم لوريكة

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد عبد السلم لوريكة كمندوب لمجلس جماعللة
سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
2

-المرشح الرابع :السيد محمد لعلو

عين يكون مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد محمد لعلللو كمنللدوب لمجلللس جماعللة
سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".

-المرشح الخامس :السيد مصطفى بخات

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السليد مصلطفى بخلات كمنلدوب لمجللس جماعلة
سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
-المرشح السادس :السيد المصطفى الغماري

عين يكون مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد المصطفى الغماري كمنللدوب لمجلللس
جماعة سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
-المرشح السابع :السيد العياشي الحرتي

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد العياشي الحرتللي كمنللدوب لمجلللس جماعللة
سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
-المرشحة الثامنة :السيدة لطيفة المحمدي العلوي

الثالثة

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيدة لطيفة المحمدي العلللوي كمندوبللة لمجلللس
جماعة سل بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
وبهذا يكون مجلس جماعة سل قد وافق بإجماع أعضائه الحاضرين على تعيين السادة-1 :نور
الللدين الزرق  -2عبللد اللطيللف سللودو -3عبللد السلللم لوريكللة -4محمللد لعلللو -5مصللطفى بخللات -6
المصطفى الغماري -7العياشللي الحرتللي  -8لطيفللة المحمللدي العلللوي،كمنللاديب لمجلللس جماعللة سللل
بحضيرة مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة".
 تعييــن ممثلــي مجلــس بعلد اللجوء إلى التصويت العلني لتعيين ممثلي مجلس جماعة سل بالمجلس الداري للمحطللة الطرقيللةجماعـــة تســـل بـــالمجلس بسل.
الداري للمحطة الطرقيــة  -أسفرت عملية التصويت العلني على ما يلي:
المرشحة الولى :السيدة فاطمة الزهراء هيراتبسل.
عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضللرين السلليدة فاطمللة الزهللراء هيللرات كممثلللة لمجلللس
جماعة سل بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
-المرشح الثاني :السيد عبد الرحمان الشكري

عين مجلس جماعة سلل بإجملاع أعضلائه الحاضللرين السليد عبللد الرحمللان الشلكري كممثلل لمجللس
جماعة سل بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
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-المرشح الثالث :السيد هشام بلكزار

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد هشلام بلكللزار كممثللل لمجلللس جماعلة سلل
بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
-المرشح الرابع :السيد عبد ال عشاق

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد عبد ال عشاق كممثل لمجلللس جماعللة سللل
بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
-المرشح الخامس :السيد قاسم النعايمي

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد قاسم النعايمي كممثللل لمجلللس جماعللة سللل
بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
-المرشح السادس :السيد يونس صيبري

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين السيد يونس صيبري كممثل لمجلللس جماعللة سللل
بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
-المرشح السابع :السيد أشرف ربولي

عين مجلس جماعة سل قللد عيللن بإجمللاع أعضللائه الحاضللرين السلليد أشللرف ربللولي كممثللل لمجلللس
جماعة سل بالمجلس الداري للمحطة الطرقية بسل.
وبهذا يكون مجلس جماعة سل قد وافق بإجماع أعضائه الحاضرين على تعيين السادة -1 :فاطمة
الزهراء هيرات  -2عبد الرحلللمان الشكري  -3هشام بلكزار  -4عبد ال عللشاق  -5قاسم النعايمي -6
يونس صيبري  -7أشرف ربلولي،كممثليلن لمجللس جماعلة سلل بلالمجلس الداري للمحطلة الطرقيلة
بسل.
الرابعة

 تعيين منــدلوب الجماعــة بعلد اللجوء إلللى التصللويت العلنللي لتعييللن منللدوب الجماعللة فللي حضلليرة المجلللس الداري لصللندوقفـــي حضـــيرة المجلـــس تجهيز الجماعات المحلية ،فقد أسفرت عملية التصويت العلني على ما يلي:
الداري لصــندلوق تجهيــز -ترشح لشغل هذا المنصب مرشح وحيد ،ويتعلق المر بالسيد بهاء الدين أكدي
عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضلائه الحاضللرين السليد بهللاء اللدين أكلدي كمنلدوب الجماعلة فللي
الجماعات المحلية.
حضيرة المجلس الداري لصندوق تجهيز الجماعات المحلية.
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الخامسة

 الموافقــة علــى إجــراء وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضلائه الحاضلرين عللى إجلراء تحلويلت ماليلة فلي إطلار الجلزءتحويلت ماليــة فــي إطــار الول من الميزانية برسم السنة المالية  ،2015وذلك على الشكل التالي:
الجــــــــزء اللول مــــــــن من البنود التالية :
العتماد المراد
الميزانية.
رقم البند

1-2-20-20-20/24
لفائدة البنود التالية :
رقم البند
1-2-10-10-10/11
1-2-20-20-10/11

عنوان البند المالي
شراء لوازم الرياضة

عنوان البند المالي
تعويضات للرئيس
لولذلوي الحق من
المستشارين
إعانات للجمعيات
الرياضية

العتماد المفتوح

تحويله

العتماد النهائي

300 000,00

55 000,00
55 000,00

245 000,00

العتماد المفتوح

العتماد المحول

العتماد النهائي

377 400,00

5 000,00

382 400,00

1 260 000,00

50 000,00

1 310 000,00

55 000,00
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