10.4.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 6/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  6/12/2019يوم االربعاء الموافق  10.4.2019في تمام الساعة
السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
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حضر الجلسة كل من السادة:
علي صباح ,قائم باعمال رئيس المجلس المحلي
محمد دحلة ,عضو المجلس
خالد دحلة ,عضو المجلس
عاطف عدوي ,عضو المجلس
عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
فتحي زرعيني ,عضو المجلس
اياد زرعيني ,عضو المجلس
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لم يحضر الجلسه:
مازن عدوي ,رئيس المجلس
وسيم سالمة ,عضو المجلس
هاني عبيد ,عضو المجلس
حميدي صباح ,عضو المجلس
ذياب عدوي ,عضو المجلس
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كما وشارك في الجلسه:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
شاهر عدوي ,مساعد رئيس المجلس
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=scyWU4Ifiqg&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  5/12/2019من تاريخ( ,13/3/2019مرفق طيه).
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  ,404تطوير وتعبيد شوارع  42 ,54 ,11واضافة مبلغ  3.8مليون شاقل
بتمويل وزارة االسكان واعادة مبلغ  3مليون شاقل لصندوق المجلس المحلي( ,مرفق طيه).
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  472تطوير شارع رقم  5اضافة مبلغ  1,750,000شاقل بتمويل 1.5
مليون شاقل من قرض بنك لؤمي ومبلغ  250,000شاقل من صندوق اعمال التطوير.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه لتمويل اعمال يوم العمل التطوعي بمبلغ  300,000شاقل بتمويل صندوق اعمال
التطوير.
 .5اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع "سلة العلوم" لسنة  ,2019بمبلغ  50,502شاقل بتمويل وزارة
العلوم بمبلغ  28,502شاقل ومبلغ  22,000شاقل من صندوق االعمال غير المحدده( ,مرفق طيه).
 .6المصادقه على انهاء عمل موظفي المجلس المحلي السيد خالد علي زرعيني هويه رقم 26234781
وخروجه للتقاعد المبكر وفق القانون وذلك بحسب توصيات اللجنه الطبيه اللوائيه وابتداء من ,1.4.2019
(مرفق طيه).

افتتح الجلسه قائم باعمال رئيس المجلس المحلي السيد علي صباح ورح بالحضور.

جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  5/12/2019من تاريخ( ,13/3/2019مرفق طيه).
قرار :تمت المصادقه على بروتوكول المجلس باالجماع.
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 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  ,404تطوير وتعبيد شوارع  42 ,54 ,11واضافة مبلغ  3.8مليون شاقل
بتمويل وزارة االسكان واعادة مبلغ  3مليون شاقل لصندوق المجلس المحلي( ,مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانيه اعاله.
العضو عبد الحميد خيرهللا :تساءل عن الميزانيه من وزارة االسكان وقال ان هذه الميزانيه مرصوده للشارع
اعاله وان هذه الميزانيه غير كافيه لتكملة المشروع علينا ان نبقيها وننهي العمل بالكامل.
محاسب المجلس :هذه الميزانيه غير مربوطه بشارع  42وعرض وثيقة تثبيت بان الميزانيه من وزارة االسكان
مخصصه لهذا الموضوع.
اقتراح :اقترح السيد علي صباح المصادقه على البند اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  472تطوير شارع رقم  5اضافة مبلغ  1,750,000شاقل بتمويل 1.5
مليون شاقل من قرض بنك لؤمي ومبلغ  250,000شاقل من صندوق اعمال التطوير.
شرح محاسب المجلس المحلي عن الميزانيه اعاله وعن مشروع شارع رقم .5
العضو عبد الحميد خيرهللا :هل هذه الميزانيه هي القرض الذي اتخذ من بنك لؤمي في الفترة السابقه.
محاسب المجلس :نعم الحديث عن نفس القرض السابق الذي سبق واخذه المجلس المحلي.
قرار :صوت مع االقتراح  5اعضاء
امتنع عن التصويت عضوي المجلس عبد الحميد خيرهللا وفتحي زرعيني.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه لتمويل اعمال يوم العمل التطوعي بمبلغ  300,000شاقل بتمويل صندوق اعمال
التطوير.
العضو علي صباح :تقرر في المجلس المحلي اجراء عمل تطوعي بتاريخ  ,4.5.2019وسنقوم برصد ميزانيه
لهذا المشروع.
قرار :تقرر باالجماع.
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 .5اقرار ميزانيه غير عاديه من اجل مشروع "سلة العلوم" لسنة  ,2019بمبلغ  50,502شاقل بتمويل وزارة
العلوم بمبلغ  28,502شاقل ومبلغ  22,000شاقل من صندوق االعمال غير المحدده( ,مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانيه اعاله من وزارة العلوم ,حيث ان هذه الميزانيه هي جزئيه على ان يتم
الحقا رصد ميزانيه اخرى.
قرار :تقرر باالجماع.
 .6المصادقه على انهاء عمل موظفي المجلس المحلي السيد خالد علي زرعيني هويه رقم 26234781
وخروجه للتقاعد المبكر وفق القانون وذلك بحسب توصيات اللجنه الطبيه اللوائيه وابتداء من ,1.4.2019
(مرفق طيه).
شرح السيد علي صباح عن موضوع الموظف خالد زرعيني حيث انه حصل على توصيه بعدم قدرته للعمل
السباب صحيه.
قرار :تمت المصادقه مع تمنيات اعضاء المجلس للسيد خالد زرعيني بدوام الصحه والعافيه.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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