الحمد هلل وحده
زغوان في 2018/10/20

بيان للرأي العام
نحن أعضاء المجلس البلدي الممضين أسفله و المجتمعين بتاريخ  20أكتوبر  2018و بناءا على التدوينة الصادرة من رئيس المجلس
البلدي بزغوان السيد طارق الزوقاري على صفحته بشبكة التواصل االجتماعي و العديد الصفحات االخرى التي تداولتها و التي
مضمونها ما يلي:
"لالسف مجموعة من المستشارين البلديين تنتهج سياسة التجويع حيث تم رفع قضية استعجالية في شخصي قصد ايقاف صرف
مرتبي( مع العلم أني لم أتحصل على راتبي) و انتهاج سياسة لي الذراع لكن أقول لهم أن مصلحة بلدية زغوان فوق كل إعتبار
و لن أكون بيدق ألي انسان ..الكرامة قبل الخبز"
نرى من واجبنا اطالع الري العام و خصوصا متساكني مدينة زغوان بما يلي:
*أوال :أن ما تولى تدوينه رئيس المجلس البلدي بزغوان عبر صفحته يعد محاولة لمغالطة الراي العام وتأجيج و تأليب الوضع داخل
الدائرة البلدية بزغوان
*ثانيا :أن القضية االدارية التي تم رفعها بغاية الطعن في اجراءات المصادقة على المنحة المسندة لرئيس المجلس مع االمتيازات و
التي تتمثل في  3900دينار و  320لتر بنزين شهريا و  100دينار بطاقات شحن شهريا و سيارة ادارية كانت الغاية منه احترام
االجراءات القانونية في عالقة بالميزانية العامة للبلدية باعتبار أن حجم النفقات ستتجاوز الخمسون بالمائة و هو ما يؤثر حتما على
عدم امكانية اسناد قروض و كذلك التقييم العام للبلدية.
*ثالثا :يتم صرف المنحة المسندة لرئيس المجلس البلدي الى حين بت المحكمة االدارية في القضية على عكس ما روجه في تدوينته
*رابعا :نعتبر أنه كان حريا برئيس المجلس البلدي أن يكون حريصا و منشغال بايجاد حل للجان البلدية المعطلة على الرغم من
المصادقة على النظام الداخلي كمثل حرصه على المنحة المسندة له و ذلك خدمة للشأن البلدي.
خامسا  :نؤكد أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد للتعاطي مع العمل البلدي وان كل تجاوز لذلك يفتح المجال لكل من يهمه االمر
للتقاضي والتظلم أمام الجهات المختصة ضمانا لحق المواطن  ،واننا لن نتوان في ذلك .
سادسا  :نؤكد على حرصنا وتمسكنا بالمجلس البلدي بتركيبته الحالية كمجلس منتخب قادر على تحقيق التنمية ببلدية زغوان وتلبية
مشاغل كل متساكنيها خالل كامل المدة النيابية .
وعليه ندعو :
 رئيس المجلس البلدي وكافة اعضاء المجلس البلدي بالتحلي بروح المسؤولية بوصفنا منتخبين ونتحمل عبء الشأنالبلدي والنأي بأنفسنا عن المشاحنات الجانبية وتعبئة النعارات التي لم تعد تجدي نفعا إلنتفاء موجبها  ،فالعضو البلدي يمثل
كل الدائرة البلية دون تحديد لمجال تدخله جغرافيا .
 ندعو كل المواطنيين والمواطنات إلى اإلطالع على كل ما يهم الشأن البلدي عبر النفاذ للمعلومة وذلك بالتحري فيصحتها بعيدا عن كل مغالطة .
 ندعو إلى تجاوز كل الخالفات العالقة التي التجدي نفعا واإلنكباب على تركيز اللجان البلدية وفقا للنظام الداخلي لتحقيقالصالح العام وخدمة المواطن وتكريس الحوكمة الرشيدة .
عاشت بلدية زغوان شامخة ابية ابد الدهر .
الممضون :نائب رئيس المجلس البلدي كمال القراوة ,كريم القمبري ,نهى بن أحمد ,منى البواب ,الطاهر غالب,
نادية كريفة ,رباب الحاج عثمان ,هبة بن سعد ,سمية الطرابلسي ,نصر الدين غالب و وداد بوطريف.

