7.12.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 18/12/2019
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  18/12/2019يوم السبت الموافق  2019.7.12في تمام الساعة
الثانية ظهرا في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2محمد دحلة ,عضو المجلس
 .3خالد دحلة ,عضو المجلس
 .4حميدي صباح ,عضو المجلس
 .5ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .6اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .7وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .8فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .9عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .10عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .11هاني عبيد ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي

.1
.2
.3
.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=6crgyW4jFro&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  17.12.2019من تاريخ ( ,16/11/2019مرفق طيه).
 .2تعديل ميزانية غير عادية رقم  350لبناء حضانة يوميه في حي العسيليات وزيادة مبلغ  620,000شاقل بتمويل صناديق
التطوير:
 220,000 شاقل صندوق االعمال غير المحددة
 200,000 شاقل صندوق ضريبة التحسين
 200,000 شاقل صندوق بدل ضريبة التحسين
 .3تعديل ميزانية غير عادية رقم  351لبناء حضانة يومية في حي ابن بيتك واضافة مبلغ  340,682شاقل بتمويل وزارة
العمل والرفاه االجتماعي( ,مرفق طيه).
 .4تعديل ميزانية غير عادية رقم  403تطوير شوارع  1,5,43واضافة مبلغ  463,888شاقل بتمويل وزارة الداخلية,
(مرفق طيه).
 .5بحث التقرير المالي الربع سنوي  30.9.2019( ,3/2019مرفق طيه).
رئيس المجلس يطلب اضافة البنود التالية الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي:
 .1اقرار ميزانية غير عادية من اجل تصميم واجهة المدرسة ج (مساحة تعليمية) بمبلغ  500الف شاقل 45 ,الف شاقل
بتمويل وزارة المعارف 50 ,الف شاقل بتمويل صندوق االعمال غير المحددة( ,مرفق طية).
 .2اقرار تعيين محاسب المجلس المحلي السيد محمد عدوي مندوب المجلس المحلي كعضو ادارة اتحاد المياه والصرف
الصحي مياهكم.
قرار :تقرر باإلجماع ادراج الموضوعين لجلسة المجلس المحلي.
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افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور.

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  17.12.2019من تاريخ ( ,16/11/2019مرفق طيه).
قرار :تقرر بغالبية االعضاء ,امتنع عن التصويت العضوين فتحي زرعيني وعبد الحميد خيرهللا لعدم حضورهما الجلسه
السابقة.
 .2تعديل ميزانية غير عادية رقم  350لبناء حضانة يوميه في حي العسيليات وزيادة مبلغ  620,000شاقل بتمويل صناديق
التطوير:
 220,000 شاقل صندوق االعمال غير المحددة
 200,000 شاقل صندوق ضريبة التحسين
 200,000 شاقل صندوق بدل ضريبة التحسين
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله وصرح ان الميزانية اعاله معده إلكمال العمل في الحضانات.
العضو خالد دحلة قمنا بالسابق بزيادة الميزانية لهذا المشروع.
محاسب المجلس نعم كل مرة نحصل فيها على ميزانيات نقوم بالمصادقة عليها بجلسة المجلس.
طلب العضو عبد الحميد خيرهللا العمل حسب اوقات واضحه.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .3تعديل ميزانية غير عادية رقم  351لبناء حضانة يومية في حي ابن بيتك واضافة مبلغ  340,682شاقل بتمويل وزارة العمل
والرفاه االجتماعي( ,مرفق طيه).
شرح رئيس المجلس عن الميزانية اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .4تعديل ميزانية غير عادية رقم  403تطوير شوارع  1,5,43واضافة مبلغ  463,888شاقل بتمويل وزارة الداخلية( ,مرفق
طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانية وصرح بان هذه الميزانية من وزارة الداخلية ميزانية تطوير.
تساءل العضو عبد الحميد خيرهللا عن ميزانية شارع رقم .42
 .5بحث التقرير المالي الربع سنوي  30.9.2019( ,3/2019مرفق طيه).

شرح محاسب المجلس عن التقرير المالي الربع سنوي رقم  3/2019وقال ان نسبة التنفيذ عالية الن الحديث عن
تقرير لغاية  9اشهر من اصل  12شهر النتيجة هي فائض  168الف شاقل (فائض مؤقت) ,التنفيذ بمكاتب الحكومة
هو  13مليون ومن الصناديق  700الف شاقل المجمل حوالي  14مليون ,وقال ان التقرير واضح ومرفق ألعضاء
المجلس المحلي.
نسبة الجباية لغاية  30/9هي  68%بينما في السنه الماضية بنفس الفترة كانت .59%
طلب العضو عبد الحميد خيرهللا مراقبة عمل شركة الجباية وبالذات بموضوع الحجوزات.
رئيس المجلس سنقوم بفحص الموضوع.
 .6اقرار ميزانية غير عادية من اجل تصميم واجهة المدرسة ج (مساحة تعليمية) بمبلغ  500الف شاقل 45 ,الف شاقل بتمويل
وزارة المعارف 50 ,الف شاقل بتمويل صندوق االعمال غير المحددة( ,مرفق طية).
شرح محاسب المجلس ان هذه الميزانية ستصرف في المدرسة االبتدائية ج.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .7اقرار تعيين محاسب المجلس المحلي السيد محمد عدوي مندوب المجلس المحلي كعضو ادارة اتحاد المياه والصرف الصحي
مياهكم.

(خرج محاسب المجلس السيد محمد عدوي من الجلسة)
شرح رئيس المجلس عن الغلطة التقنية في الجلسة السابقة وطلب مناقشة الموضوع واصدار قرار به.
قرار :تقرر باالجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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