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7.8.2019 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/2019/11رقم 

 

 

في تمام الساعة  7.8.2019 الموافقربعاء الا يوم 11/12/2019 رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 المحلي. مساًء في قاعة جلسات المجلس السادسة

 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 رئيس المجلسمازن عدوي,  .1

 رئيس المجلس المحلي بأعمالقائم العلي صباح,  .2

 محمد دحلة, عضو المجلس .3

 خالد دحلة, عضو المجلس .4

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .6

  المجلس عضو, وسيم سالمة .7

 

 

 : الجلسةلم يحضر 

 عضو المجلسحميدي صباح,  .1

  اياد زرعيني, عضو المجلس .2

 المجلس عضو, هاني عبيد .3

  ذياب عدوي, عضو المجلس .4

 عاطف عدوي, عضو المجلس .5

 

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحله, المستشار القضائي .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس .4
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 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.2019/7/10من تاريخ  2019/12/10على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  المصادقة .1

شاقل من اجل تصليحات وترميمات في المدارس بتمويل صندوق  600,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .2

 اعمال التطوير.

البتدائية ب, بتمويل سلطة تطوير شاقل من اجل ترميم ملعب المدرسة ا 533,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .3

 شاقل بتمويل صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(. 53,316شاقل ومبلغ  479684الجليل بمبلغ 

 , )مرفق طيه(.(מוניציפל בנק בע"מفي بنك السلطات المحلية )חשבונות אב( فتح حسابات اساسيه ) .4

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور.

 

 رئيس المجلس يطلب اضافة البنود التالية لجدول اعمال جلسة المجلس: وطلب اضافة البنود التالية 

 

 المصادقة على الميزانيات غير العادية التالية من وزارة الداخلية, )مرفق طيه(. .1

 الف شاقل من اجل القوانين المساعدة. 30ميزانية غير عادية بمبلغ  .أ

 الف شاقل من اجل تنفيذ مسح وقياس لألمالك. 750ميزانيه غير عادية بمبلغ  .ب

 .GISالف شاقل من اجل تنفيذ مشروع قياس الطبقات الجغرافية  250ميزانيه غير عادية بمبلغ  .ج

 الف شاقل من اجل ترقيم الشوارع والبيوت. 250ميزانية غير عادية بمبلغ  .د

 (.ספר נכסיםالف شاقل من اجل اعداد سجل امالك ) 120ميزانية غير عادية  بمبلغ  .ه

 الف شاقل من اجل تقليص الديون القديمة في االرنونا. 100ميزانية غير عادية بمبلغ  .و

 الف شاقل من وزارة المعارف من اجل اتاحة سمعيه )مرفق طيه(. 30ميزانية غير عادية بمبلغ  .ز
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 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.2019/7/10من تاريخ  2019/12/10على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  المصادقة .1

 تقرر باإلجماع. قرار:

 

شاقل من اجل تصليحات وترميمات في المدارس بتمويل صندوق  600,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .2

 اعمال التطوير.

للمدرسة  المعدة الميزانيةالى  باإلضافة الميزانيةاعاله حيث قال ان هذه  الميزانيةشرح محاسب المجلس عن 

 الف شاقل. 150االبتدائية ج بمبلغ 

شاقل بتمويل صندوق االعمال غير  53316شاقل ومبلغ  479684على مبلغ  المصادقة باإلجماعتقرر  :قرار

 .المحددة

 

شاقل من اجل ترميم ملعب المدرسة االبتدائية ب, بتمويل سلطة تطوير  533,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .3

 شاقل بتمويل صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(. 53,316شاقل ومبلغ  479684 الجليل بمبلغ

 اعاله. الميزانيةشرح محاسب المجلس عن 

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 , )مرفق طيه(.(מוניציפל בנק בע"מفي بنك السلطات المحلية )חשבונות אב( فتح حسابات اساسيه ) .4

 بدل فتح حسابات لكل ميزانيه على انفراد.חשבונות אב( ) األساسيةشرح محاسب المجلس عن الحسابات 

 باإلجماعتقرر  قرار:
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 المصادقة على الميزانيات غير العادية التالية من وزارة الداخلية, )مرفق طيه(. .5

 الف شاقل من اجل القوانين المساعدة. 30 بمبلغ عادية غير ميزانية .أ

 .لألمالك وقياس مسح تنفيذ اجل من شاقل الف 750 بمبلغ عادية غير ميزانيه .ب

 .GISالف شاقل من اجل تنفيذ مشروع قياس الطبقات الجغرافية  250ميزانيه غير عادية بمبلغ ج. 

 الف شاقل من اجل ترقيم الشوارع والبيوت. 250ميزانية غير عادية بمبلغ د. 

 ספר נכסים(.سجل امالك ) الف شاقل من اجل اعداد 120ميزانية غير عادية  بمبلغ ه. 

 الف شاقل من اجل تقليص الديون القديمة في االرنونا. 100ميزانية غير عادية بمبلغ و. 

    )مرفق طيه(. الف شاقل من وزارة المعارف من اجل اتاحة سمعيه 30ميزانية غير عادية بمبلغ ز. 

 

من بند أ لغاية بند و هي ميزانيات من  شرح رئيس المجلس عن الميزانيات اعاله وقال ان الميزانيات اعاله

اًء على جلسات من وزارة حسب البرنامج حسب البرنامج الذي وضع وصودق عليه سابقاً بن ةوزارة الداخلي

 الداخلية والبند االخير من وزارة المعارف من اجل اتاحة سمعية.

 شرح محاسب المجلس عن الميزانيات اعاله.

 تقرر باإلجماع. قرار:

 

 

 

 

  _______________                        ________________ 

 ةربحي دحل                             مازن عدوي

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس

 


