2.5.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 5/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  5/12/2020يوم السبت الموافق  2.5.2020في تمام الساعة الثانية
عشر 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
 .4وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .6غسان غبن ,عضو المجلس
 .7اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .8ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .9عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .10حميدي صباح ,عضو المجلس
 .11هاني عبيد ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1خالد دحلة ,عضو المجلس

.1
.2
.3
.4
.5

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحلة ,المستشار القضائي
سامح نصار ,مدير قسم البنى التحتيه
عرسان صباح ,مراقب المجلس

1

مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=JrVLFYew5Mo&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1تعديل ميزانية غير عاديه رقم  392بناء قاعه رياضيه في حي الصرار ,واضافة مبلغ  228,586شاقل
بتمويل مفعال هبايس وتخفيض اشتراك المجلس بمبلغ  182,514شاقل (مرفق طيه).
 .2اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  2,500,000شاقل بتمويل وزارة الداخلية من اجل تطوير تنظيمي وتعزيز
الموارد البشرية (مرفق طيه فعاليات داعمه).
 .3اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  1275000شاقل بتمويل وزارة الداخلية من اجل تطوير تنظيمي وتعزيز
الموارد البشرية (استعماالت مستقبلية)(مرفق طيه).
 .4المصادقة على زيادة التعاقد مع المهندس هشام عموري بمبلغ وقدرة  15الف شاقل من اجل اعداد تخطيط
مفصل لنقل خط بيزك في مقطع الشارع (دوار المجلس المحلي لغاية بنك لئومي)(مرفق طيه توجه مهندس
المجلس المحلي).
 .5بحث موضوع ازمة السير وازمة الشاحنات والمعدات الثقيلة داخل القرية بناء على طلب عضو المجلس
المحلي السيد اياد زرعيني (مرفق طيه رسالتي العضو اياد زرعيني).

رئيس المجلس يقترح اضافة البند التالي الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي:
 .1المصادقة على اربع ميزانيات غير عادية بمبلغ  281000شاقل من وزارة الداخلية (حسب المرفق).
قرار :تقرر باإلجماع.
طلب العضو عاطف عدوي بحث موضوع عودة الطالب للمدارس.
قرار :تقرر باإلجماع.

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور ورحب بالعضو الجديد السيد غسان غبن وايضا شكر
السيد فتحي زرعيني المستقيل على فترة سنوات خدمته الطويله كعضو مجلس.
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رئيس المجلس تحدث عن الكورونا وبحمد هللا طرعان نظيفة لغاية االن من الوباء وايضا موضوع الحجر
الصحي يشير الى الصفر وبهذه المناسبة نتمنى السالمة والشفاء لجميع المرضى.
المجلس المحلي تابع موضوع الكورونا بشكل يومي عن طريق كل الجهات المختصة ومع مدراء االقسام
وقسم الرفاه االجتماعي وقمنا بمد العائالت المحتاجة بمستلزمات التنظيف وبطرود الغذاء المقدمة من قبل
كل الجهات المختصة.
كما وقدم رئيس المجلس التهاني لجميع الصائمين بشهر رمضان وتمنى للجميع صوما مقبوال.
جدول البحث:
 .1تعديل ميزانية غير عاديه رقم  392بناء قاعه رياضيه في حي الصرار ,واضافة مبلغ  228,586شاقل
بتمويل مفعال هبايس وتخفيض اشتراك المجلس بمبلغ  182,514شاقل (مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع.

 .2اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  2,500,000شاقل بتمويل وزارة الداخلية من اجل تطوير تنظيمي وتعزيز
الموارد البشرية (مرفق طيه فعاليات داعمه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .3اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  1275000شاقل بتمويل وزارة الداخلية من اجل تطوير تنظيمي وتعزيز
الموارد البشرية (استعماالت مستقبلية)(مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانية أعاله.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانية اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .4المصادقة على زيادة التعاقد مع المهندس هشام عموري بمبلغ وقدرة  15الف شاقل من اجل اعداد تخطيط
مفصل لنقل خط بيزك في مقطع الشارع (دوار المجلس المحلي لغاية بنك لئومي)(مرفق طيه توجه مهندس
المجلس المحلي).
شرح رئيس المجلس عن المشروع اعاله كما وتحدث محاسب المجلس عن موضوع زيادة الميزانية اعاله.
وتحدث ايضا مدير البنى التحتية سامح نصار عن المشروع.
العضو اياد زرعيني طلب فحص اسعار مهندسين اخرين.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .5بحث موضوع ازمة السير الشاحنات والمعدات الثقيلة داخل القرية بناء على طلب عضو المجلس المحلي السيد
اياد زرعيني (مرفق طيه رسالتي العضو اياد زرعيني).
العضو اياد زرعيني البند اعاله هو معاناه لكل مواطن طرعاني على مدار السنين حيث ان المعدات الثقيلة تغلق
الشوارع واالماكن المعدة للمشاة لذلك يجب علينا ايجاد الحل لمنع دخول الشاحنات الى داخل البلد وعلينا ايجاد
حل الزمة السير في القرية وبالذات في المسطح القديم للقرية.
العضو عبد الحميد خيرهللا اوافق العضو اياد زرعيني ولكن علينا ايجاد البدائل والحلول ألصحاب الشاحنات
والمعدات الثقيلة .
العضو هاني عبيد اقترح وجود حلول بديلة.
العضو عاطف عدوي هذه مشكلة قديمة علينا دراسة الموضوع وايجاد قوانين مساعدة.
رئيس المجلس نحن بازمه بهذا الموضوع بسبب كثرة السيارات ,الحقا المجلس المحلي سيكون صاحب جرأة
اكثر وطلب الشرطة بالتدخل لعدم وقف السيارات باألماكن المعدة للمشاة وسنقوم الحقا بإيجاد الحلول.

 .6المصادقة على اربع ميزانيات غير عادية بمبلغ  281000شاقل من وزارة الداخلية (حسب المرفق).
قرار :تقرر باإلجماع.
 .7بحث موضوع عودة الطالب لمقاعد الدراسة (بناء على طلب عضو المجلس عاطف عدوي).
تحدث العضو عاطف عدوي عن عودة الطالب وتوجيهات وزارة المعارف بالموضوع.
العضو عبد الحميد خيرهللا القرار هو ارجاع الطالب ببعض الطبقات ولكن نحن لدينا مرجعية وهي لجنة المتابعة
وعلينا التقيد بقرار لجنة المتابعة وعلينا التقيد بقرار لجنة المتابعة.
رئيس المجلس عودة الطالب للمدراس يجب ان تكون محسوبة ونحن نتبنى قرار لجنة رؤساء السلطات المحلية
ولجنة المتابعة حيث سنقوم بتأجيل الموضوع ألسبوع لغاية اجتماع رؤساء السلطات المحلية في االسبوع القادم
لبحث الموضوع مرة اخرى.
ايضا عقدت جلسه مع لجنة اولياء الطالب صباح اليوم وكان قرارهم تبني قرار لجنة رؤساء السلطات المحلية.
وكما وتحدث مدير قسم المعارف عن موضوع عودة الطالب للمدارس وتبنى قرار لجنة المتابعة بناء على
توصيات لجنة اولياء امور الطالب من جلسة اليوم صباحا.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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