13.3.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 5/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  5/12/2019يوم االربعاء الموافق  13.3.2019في تمام الساعة
السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,قائم باعمال رئيس المجلس المحلي
 .3محمد دحلة ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .6عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .7فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .8وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .9هاني عبيد ,عضو المجلس
 .10حميدي صباح ,عضو المجلس
 .11اياد زرعيني ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسه:
 .1ذياب عدوي ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسه:
 .1ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
 .2عالء دحله ,المستشار القضائي
 .3صالح دحله ,مدير قسم الشبيبه في المجلس المحلي
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=aw143D87jAM&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي  4/12/2019من تاريخ ( , 13.2.2019مرفق طيه).
 .2موافقة المجلس المحلي على بناء "بركة مياه" جديده في حوض  16607قسيمه  ,216قطعه  801بمساحة
 1316متر مربع.
 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  150الف شاقل بتمويل وزارة التربيه والتعليم من اجل تسقيف ملعب في
المدرسه االبتدائيه "ج"( ,مرفق طيه).
 .4تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 444نجاعة الطاقه התייעלות אנרגטית) واضافة مبلغ  253الف شاقل بتمويل
وزارة الداخليه ومبلغ  484,112شاقل بتمويل وزارة الداخليه ومبلغ  221,280شاقل بتمويل وزارة االقتصاد,
(مرفق طيه).
 .5المصادقه على اشتراك المجلس المجلس المحلي بتمويل سفر المجلس الطالبي لوفد تعليمي الى هولندا بمبلغ
 800شاقل لكل مشترك( ,مرفق طيه).

افتتح رئيس المجلس الجلسه مرحبا ً بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي  4/12/2019من تاريخ ( , 13.2.2019مرفق طيه).
العضو عبد الحميد خيرهللا ,صفحه  5بند  11اطلب تصحيح البند حيث قلت واضفت ان المجلس المحلي بدون
عجز ومتوازن.
قرار :تمت المصادقه على بروتوكول المجلس المحلي.

 .2موافقة المجلس المحلي على بناء "بركة مياه" جديده في حوض  16607قسيمه  ,216قطعه  801بمساحة
 1316متر مربع.
رئيس المجلس :الحديث عن نقل بركة المياه في الحي الشمالي الى منطقه اكثر مرتفعه لكي تخدم سكان الحي
الجديد.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقه على بناء بركة مياه جديده في حوض  16607قسيمه 216
قطعه  801بمساحة  1316متر مربع.
قرار :تقرر باالجماع.
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 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  150الف شاقل بتمويل وزارة التربيه والتعليم من اجل تسقيف ملعب في
المدرسه االبتدائيه "ج"( ,مرفق طيه).
شرح رئيس المجلس عن الميزانيه المعده حيث قال انه ستصرف على تسقيف ملعب المدرسه االبتدائيه "ج".
قرار :تقرر باالجماع.
 .4تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 444نجاعة الطاقه התייעלות אנרגטית) واضافة مبلغ  253الف شاقل بتمويل
وزارة الداخليه ومبلغ  484,112شاقل بتمويل وزارة الداخليه ومبلغ  221,280شاقل بتمويل وزارة االقتصاد,
(مرفق طيه).
شرح رئيس المجلس المحلي عن الميزانيه المعده.
قرار :تقرر باالجماع.
 .5المصادقه على اشتراك المجلس المجلس المحلي بتمويل سفر المجلس الطالبي لوفد تعليمي الى هولندا بمبلغ
 800شاقل لكل مشترك( ,مرفق طيه).
رئيس المجلس :صرح انه هذا الوفد يسافر للمرة الثالثه على التوالي وسيقوم بمرافقة الطالب مدير قسم الشبيبه
السيد صالح دحله.
صالح دحله ,مدير قسم الشبيبه :سنحصل على موافقة وزارة المعارف في االيام القادمه وحصلنا على موافقة
االهالي ,تكاليف الرحله  4,800شاقل لكل مشترك على ان يقوم المجلس المحلي باالشتراك بمبلغ  800شاقل لكل
طالب.
الرحله معده لمجلس الطالب البلدي.
رئيس المجلس طلب من صالح دحلة اطالع اعضاء المجلس على البرنامج.
العضو فتحي زرعيني :حبذا لو بعثتم نسخه للجنة المعارف في المجلس المحلي وليس للسيد شاهر عدوي مع
احترامي للسيد شاهر عدوي.
العضو اياد زرعيني :ما هي المسؤوليه على اعضاء المجلس المحلي.
رئيس المجلس :المسؤوليه المباشره هي على اهالي الطالب ونسأل هللا لهم ان تكون رحلتهم موفقه وامنه وان
يعودوا الى ارض الوطن بسالم وامان.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على اشتراك المجلس المحلي بتمويل سفر المجلس الطالبي لوفد تعليمي
الى هولندا بمبلغ  800شاقل لكل مشترك مشروط بموافقه خطيه من االهل ,مشروط بموافقه خطيه من وزارة
المعارف ومشروط باطالع االعضاء على البرنامج.
قرار :تقرر باالجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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