القلعة الخصبة في:

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية الكــــــــــــاف
بلدية القلعة الخصبة
عـــــــــــــــــــــدد

مضمون مداولة من محضر جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة 2019
بتاريخ 2019-12-03

الموضوع  :المصادقة على برنامج التكوين الخاص بمركز التكوين و دعم الالمركزية
في يوم الثالثاء الموافق ل  2019/12/03وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدية التأمت جلسة الدورة العادية
الرابعة لسنة  2019برئاسة السيّد:حمزة شيخاوي رئيس البلديـــة وقد حضر هذه الجلسة األّعضاء األتي ذكرهم :
علي شيخاوي:مساعد ثانيمبروك سعيدي:مساعد رابععبد المجيد محفوظي :عضومحمد الهادي خلفاوي :عضوو تغيب عن الحضور بدون عذر األّعضاء األتي ذكرهم :
وعد زغالمي :عضوهندة شيخاوي :مساعدة أولى محمد األزهرشيخاوي:مساعد ثالث-سرور زغالمي :عضوة

 جمال الدين خلفاوي:عضوهيبة مسعودي:عضوزليخة شيخاوي:عضوةأوضح رئيس البلديـــة أن النصاب غير متوفر بجلسة  2019/11/29وبالتالي تم عقد هذه الجلسة بتاريخ 2019/12/03
خالل ثالثة أيام على األقل من تاريخ الجلسة األولى و تكون قانونية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين
استهل رئيس البلدية الجلسة بكلمة ترحيب بكافة الحاضرين و حيث عرض جدول األعمال اآلتي ذكره:

*متابعة سير اإلستخالصات
*متابعة سير المشاريع
*النظافة و العناية بالبيئة
*تقارير اللجان
*المصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2020
*المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 2020
*المصادقة على تحديد سقف الشراءات خارج إطار منظومة الشراءات العمومية TUNEPS
*المصادقة على قائمة الحط الكلي بعنوان األداء على العقارات المبنية بعنوان سنة 2020
****************************
المصادقة على برنامج التكوين الخاص بمركز التكوين و دعم الالمركزية
الموضوع
عدد المدعوين المقترحين
 PARC -تنفيذ المخطط االستثماري البلدي

2

PARC -حوكمة الشراء العمومي و الشراء على الخط

2

PARC -مجهود البلدية في مجال النظافة

4

 PARC -إعداد و تنفيذ المخطط الثالثي للصيانة

1

 PARC -النفاذ إلى المعلومة

2

PARC -تحليل و اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي

2

 PARC -المخطط التقديري للمهن و الكفاءات

3

 PARC -اعتماد المصنف المرجعي للمهن و المقاربة بالكفايات

2

PARC -تعبئة الموارد

1

PARC -تطهير الديون

2

– PARCتقييم أداء الجماعات المحلية

2

عدد المدعوين المقترحين

الموضوع
-تخطيط ومتابعة برامج الحوكمة الرشيدة

1

-التصرف في المخاطر و التوقي من الكوارث

4

-جداول ا لقيادة في العمل البلدي

1

-الخطة االتصالية

1

-حوكمة التصرف المالي (الرقابة الالحقة)

2

-قانون المالية 2020

2

-المحاسبة ذات القيد المزدوج

1

-تسيير المرافق العامة و التصرف في األمالك

2

 -التهيئة الترابية و التعمير

2

-السالمة المعلوماتية

3

-تقنيات التواصل وفقا لتقنية

VOIX IP

1

-إدارة و سالمة الشبكات

4

-تقنيات التصرف في الموارد البشرية

2

-الحراك و إعادة التوظيف في الجماعات المحلية

1

و بعد الدرس و المناقشة صادق الحاضرون باإلجماع على هذا البرنامج وفق المواضيع المقترحة

و رفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا

