4.7.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 8/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  8/12/2020يوم السبت الموافق  4.7.2020في تمام الساعة
الثانية ظهرا في قاعة جلسات المجلس المحلي.
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حضر الجلسة كل من السادة:
مازن عدوي ,رئيس المجلس
علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
محمد دحلة ,عضو المجلس
خالد دحلة ,عضو المجلس
عالء هياجنة ,عضو المجلس
عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
ذياب عدوي ,عضو المجلس
عاطف عدوي ,عضو المجلس
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لم يحضر الجلسة:
هاني عبيد ,عضو المجلس
حميدي صباح ,عضو المجلس
اياد زرعيني ,عضو المجلس
وسيم سالمة ,عضو المجلس
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كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب 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=8PwNFDnoQOQ&feature=youtu.be

رئيس المجلس يطلب ادراج الموضوع التالي الى جدول اعمال الجلسة:
 .1اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  250الف شاقل ألعمال ترميم وتصليحات في رياض االطفال من صندوق
االعمال غير المحددة.
قرار :تقرر باإلجماع.

افتتح رئيس المجلس المحلي الجلسة حيث رحب بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكوالت جلسة المجلس المحلي رقم  6+7/12/2020من تاريخ ( ,13/6/2020مرفق طيه).
 .2فتح حساب بنك لشؤون الحراسة في مركنتيل ديسكونت فرع طرعان( ,مرفق طيه).
 .3اقرار ميزانية غير عادية من اجل اقامة مسار للمشي في سهل طرعان في المنطقة الغربية بمبلغ  850,000شاقل
بتمويل سلطة اراضي اسرائيل(,مرفق طيه).
 .4اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  220الف شاقل لتنفيذ اعمال صيانه في شارع رقم  4لتغيير خط بيزك بتمويل صندوق
ضريبة الشوارع.
 .5تعديل ميزانية غير عادية رقم  350بناء حضانة اطفال في حي العسيليات واضافة مبلغ  1,000,000شاقل بتمويل
سلطة اراضي اسرائيل واعادة المبلغ لصندوق المجلس المحلي( ,مرفق طيه).
 .6تعديل ميزانية غير عادية رقم  349بناء حضانة اطفال في حي ابن بيتك واضافة مبلغ  496577شاقل146,577 ,
شاقل بتمويل شركة "عريم" .ومبلغ  250,000شاقل بتمويل صندوق بدل ضريبة تحسين مبلغ  100,000بتمويل
صندوق ضريبة التحسين (مرفق طيه).
 .7المصادقة على اضافة مالك (وظيفة) اخصائي نفسي  100%ومراقب لقسم ترخيص المصالح  ,50%على ان تتم
تعديل الميزانية السنوية الحقاً.
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكوالت جلسة المجلس المحلي رقم  6+7/12/2020من تاريخ ( ,13/6/2020مرفق طيه).
حضر الجلسة العضو عالء هياجنة وليس العضو فتحي زرعيني المستقيل.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .2فتح حساب بنك لشؤون الحراسة في مركنتيل ديسكونت فرع طرعان( ,مرفق طيه).
اصحاب حق التوقيع بحسب القانون هم:
السيد مازن عدوي ,رئيس المجلس المحلي
السيد محمد عجاج عدوي ,محاسب المجلس
السيد نصري سرحان ,المحاسب المرافق
قرار :صوت مع االقتراح  6اعضاء.
امتنع عضوي المجلس عبد الحميد خيرهللا وعالء هياجنة.
 .3اقرار ميزانية غير عادية من اجل اقامة مسار للمشي في سهل طرعان في المنطقة الغربية بمبلغ  850,000شاقل
بتمويل سلطة اراضي اسرائيل(,مرفق طيه).
شرح رئيس المجلس عن المشروع اعاله حيث ان الحديث عن مسار للمشي في المنطقة الغربية وسنقوم بتنفيذ المشروع
خالل االسابيع القادمة كما وشرح رئيس المجلس تركيب الميزانية بناء على المرفق.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .4اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  220الف شاقل لتنفيذ اعمال صيانه في شارع رقم  4لتغيير خط بيزك بتمويل صندوق
ضريبة الشوارع.
شرح رئيس المجلس عن الميزانية اعاله والحديث يدور عن المقطع من نافورة المجلس لغاية بنك لئومي في المرحلة
الحالية.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .5تعديل ميزانية غير عادية رقم  350بناء حضانة اطفال في حي العسيليات واضافة مبلغ  1,000,000شاقل بتمويل
سلطة اراضي اسرائيل واعادة المبلغ لصندوق المجلس المحلي( ,مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله على ان نعيد الميزانية من قبل صندوق المجلس المحلي الى المجلس مكان
الميزانية المرصودة من سلطة اراضي اسرائيل.
تساءل اعضاء المجلس وبالذات عبدالحميد خيرهللا عن الروضات التي لم ينتهي العمل بها بالذات الروضة الشرقية.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .6تعديل ميزانية غير عادية رقم  349بناء حضانة اطفال في حي ابن بيتك واضافة مبلغ  496577شاقل 146,577 ,شاقل
بتمويل شركة "عريم" .ومبلغ  250,000شاقل بتمويل صندوق بدل ضريبة تحسين مبلغ  100,000بتمويل صندوق
ضريبة التحسين (مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن تعديل الميزانية اعاله إلكمال المشروع في رياض االطفال في حي ابن بيتك واضاف حاليا
ندفع ميزانية من صندوق المجلس المحلي حتى الحصول على الميزانية المتبقية من الوزارات المختلفة.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .7المصادقة على اضافة مالك (وظيفة) اخصائي نفسي  100%ومراقب لقسم ترخيص المصالح  ,50%على ان تتم تعديل
الميزانية السنوية الحقاً.
شرح رئيس المجلس عن المالكات اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .8اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  250الف شاقل ألعمال ترميم وتصليحات في رياض االطفال من صندوق االعمال غير
المحددة.
شرح رئيس المجلس عن الميزانية اعاله حيث ستقوم بالترميم خالل عطلة الصيف من اجل تحضير الروضات للسنه
القادمة .
قرار :تقرر باإلجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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