10.7.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 10/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  10/12/2019يوم االربعاء الموافق  10.7.2019في تمام الساعة
السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
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حضر الجلسة كل من السادة:
علي صباح ,قائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
محمد دحلة ,عضو المجلس
خالد دحلة ,عضو المجلس
عاطف عدوي ,عضو المجلس
ذياب عدوي ,عضو المجلس
عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
فتحي زرعيني ,عضو المجلس
هاني عبيد ,عضو المجلس
وسيم سالمة ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1مازن عدوي ,تغيب عن الجلسة بسبب وعكة صحية
 .2حميدي صباح ,عضو المجلس
 .3اياد زرعيني ,عضو المجلس تغيب عن الجلسة بسبب وفاة احد أقرباءه
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كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=h3ljG1y6JS0&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  9/12/2019من تاريخ ( ,26/6/2019مرفق طيه).
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  330,000شاقل من اجل قشط وتعبيد شارع رقم  1بتمويل وزارة الداخلية,
(مرفق طيه).
 .3تعديل ميزانية غير عادية رقم " 332تخطيط عام" وزيادة مبلغ  200الف شاقل بتمويل صندوق اعمال التطوير.
 .4تعديل ميزانية غير عادية رقم  469صيانة شوارع داخليه واضافة مبلغ  450الف شاقل من صندوق ضريبة
الشوارع.
 .5المصادقة على اغالق ميزانيات غير عاديه حسب القائمة المرفقة( ,مرفق طيه) وفتح ميزانيه غير عاديه بمبلغ
 189297شاقل لسد العجز في الميزانيات غير العادية بتمويل فائض الميزانيات غير العادية.
القائم بأعمال رئيس المجلس يعلم بان رئيس المجلس المحلي ال يستطيع حضور الجلسة ألسباب صحية.
افتتح السيد علي صباح حيث رحب بالحضور .
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  9/12/2019من تاريخ ( ,26/6/2019مرفق طيه).
هاني عبيد ,لقد تم ادراج اسمي في الجلسة رغم انني لم احضر.
سكرتير المجلس ,صحيح سقط سهوا ً بالطباعه.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  330,000شاقل من اجل قشط وتعبيد شارع رقم  1بتمويل وزارة الداخلية,
(مرفق طيه).
قرار :تقرر باإلجماع.
 .3تعديل ميزانية غير عادية رقم " 332تخطيط عام" وزيادة مبلغ  200الف شاقل بتمويل صندوق اعمال التطوير.
شرح محاسب المجلس المحلي انه هناك نقص في هذا البند ولكي نقوم بعملية تخطيط لتقديمها للوزارات المختلفة
للحصول على ميزانيات.
تساءل العضو عاطف عدوي عن االماكن التي ينقصها تخطيط.
عبد الحميد خيرهللا ,بالنسبة للمجلس القديم هل نستطيع البناء هناك؟
محاسب المجلس :اإلمكانية وارده.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .4تعديل ميزانية غير عادية رقم  469صيانة شوارع داخليه واضافة مبلغ  450الف شاقل من صندوق ضريبة
الشوارع.
شرح محاسب المجلس عن الميزانية غير العادية اعاله ونوه الى الزيادة المطلوبة لكي تقوم بتصليح الشوارع.
عاطف عدوي يطلب تصليح الشوارع في جميع انحاء القرية .
فتحي زرعيني يطلب اكمال شارع رقم .15
قرار :تقرر باإلجماع.
 .5المصادقة على اغالق ميزانيات غير عاديه حسب القائمة المرفقة( ,مرفق طيه) وفتح ميزانيه غير عاديه بمبلغ
 189297شاقل لسد العجز في الميزانيات غير العادية بتمويل فائض الميزانيات غير العادية.
شرح محاسب المجلس عن الميزانيات المنوي اغالقها وعن فتح الميزانية الجديدة بمبلغ  189297شاقل لسد العجز
في الميزانيات المنوي اغالقها.
(طلب العضو عبد الحميد خيرهللا مشاركته في التحضير للعمل التطوعي).
علي صباح نوه بانه سيتم اتخاذ هذا الموضوع بالحسبان في السنه القادمة.
وتساءل العضو عبد الحميد خيرهللا عن الميزانيات المنوي اغالقها .
قرار :تقرر باإلجماع.

تم توزيع تقرير المراقب الداخلي للمجلس المحلي لسنة  2017/2018على اعضاء المجلس.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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