16.11.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 17/12/2019
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  17/12/2019يوم االربعاء الموافق  16.11.2019في تمام الساعة
الثانية ظهرا في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .3محمد دحلة ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5حميدي صباح ,عضو المجلس
 .6هاني عبيد ,عضو المجلس
 .7ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .8اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .9وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .10عاطف عدوي ,عضو المجلس (دخل متأخرا)
لم يحضر الجلسة:
 .1فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .2عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
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.4
.5

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
زياد حداد ,مهندس المجلس
عالء دحلة ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=f1u_W2zmay0&t=7s

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  16/12/2019من تاريخ ( 28.10.2019مرفق طيه).
 .2المصادقة على تغيير موعد جلسات المجلس المحلي من أيام االربعاء مسا ًء الى أيام السبت في تمام الساعة الثانية
ظهراً.
 .3بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم ( ,2/2019مرفق طيه).
قبل افتتاح الجلسة صرح رئيس المجلس بان االحداث المؤسفة التي مررنا بها راح ضحيتها ارواح بريئة .أرسل التعازي
القلبية الحارة لذوي الفقيد فالح دحله ،لوالده ،والدته وزوجته .حيث ان المصاب هو مصاب كل مواطن في طرعان.
نسأل هللا ثم بوساطة اهل الخير ان يوفقنا بالعودة الى الحياة الطبيعية بطرعان ،علينا ان نلملم جراحنا وعلينا اجتياح هذه
المصيبة وصالتنا ان يوفقنا هللا بالعودة الى الحياة الطبيعية ،المصاب هو مصابنا جميعا.
نداء ألهل بلدي ان يحذروا استعمال وسائل التواصل االجتماعي بهدف التحريض على الفتنة ،ان الهدف من هذه الوسائل
هو التواصل االيجابي ولكن لألسف هناك اسماء مستعارة هدفها تعكير االجواء وعلينا ان نتقي هللا في أنفسنا ،هي دعوة
لكل اصحاب الحسابات المزيفة ان يخافوا هللا بما يقومون من تحريض وإساءة واشعال نار الفتنة بين أبناء البلد الواحد.
افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور.

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  16/12/2019من تاريخ ( 28.10.2019مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
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 .2المصادقة على تغيير موعد جلسات المجلس المحلي من أيام االربعاء مسا ًء الى أيام السبت في تمام الساعة الثانية
ظهراً.
رئيس المجلس اشكر كل اعضاء المجلس على تجاوبهم لتغيير موعد جلسات المجلس المحلي حيث تم االتصال
بكل اعضاء المجلس وابدوا موافقتهم على ان يتم تغيير موعد عقد جلسات المجلس أليام السبت الساعة الثانية بدل
ايام االربعاء الساعة السادسة مساء وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تعصف بنا في طرعان.
قرار :تقرر باالجماع.
 .3بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم ( ,2/2019مرفق طيه).
قام محاسب المجلس بالحديث عن التقرير المالي الربع سنوي رقم  2/2019حيث قام محاسب المجلس بشرح التقرير
شرحا وافيا بناء على التقرير المرفق.
(دخل عضو المجلس عاطف عدوي)
وايضا ً تحدث محاسب المجلس عن نسبة الصرف في الميزانية نسبةً للربع الثاني منها.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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