26.12.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 16/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  16/12/2020يوم السبت الموافق 26.12.2020
في 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
 .4ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .6حميدي صباح ,عضو المجلس
 .7اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .8عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .2هاني عبيد ,عضو المجلس
 .3وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .4عالء هياجنة ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .3عرسان صباح ,مراقب المجلس
 .4هشام مصاروة ,المستشار القضائي
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا:
https://www.youtube.com/watch?v=qDQM7SS7mLs&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لسنة  2021والتي ارسلت لحضرتكم بتاريخ .17.12.2020
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
رئيس المجلس يبعث باحر التهاني القلبية لكافة المحتفلين بعيد الميالد المجيد ورأس السنه الميالديه عامة
وللطائفة المسيحية بطرعان خاصة.
رئيس المجلس :نجتمع اليوم من اجل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لسنة  2021واشكر سلفا كل من
حضر من اجل مناقشة الميزانية والمصادقة عليها.
علينا تقديم الخدمات ألهالي طرعان من خالل الميزانية المقترحة وعلينا ان نغار على الميزانية وعلى طرق
صرفها.
(دخل العضو عبد الحميد خيرهللا)
طلب رئيس المجلس من محاسب المجلس ان يشرح الميزانية المطروحة.
محاسب المجلس قام بعرض الميزانية بجميع بنودها (مدخوالت ومصروفات).
العضو اياد زرعيني تساءل عن زيادة المالكات مثل سائق لرئيس المجلس المحلي ,هل هناك فعال زياده؟
محاسب المجلس :الحديث يدور عن مالك جديد.
وايضا تساءل عن زيادة مالكات اخرى بناء على الميزانية وقام محاسب المجلس ومدير عام المجلس باإلجابة
عن جميع التساؤالت.
قام العضو اياد زرعيني بمناقشة الميزانية مناقشه واسعه وطلب عدم تشغيل شركة الجباية بناء على تجربه غير
موفقه مع الشركة الحالية (حسب اقواله).
دار نقاش حول شركة الجباية بين رئيس المجلس وعضوي المجلس اياد زرعيني وعاطف عدوي.
كما وناقش الميزانية العضو عبد الحميد خيرهللا لقد كان النقاش باألساس كان عن المدخوالت المقترحة بناء على
الميزانية المطروحة وايضا ناقش المصروفات وبالذات موضوع القوى العاملة.
قام رئيس المجلس ومحاسب المجلس باإلجابة عن التساؤالت المطروحة .
كما ناقش العضو عاطف عدوي الميزانية وطرح بعض األسئلة وقام محاسب المجلس باإلجابة عن التساؤالت
المطروحة.
العضو محمد دحله طلب من اعضاء المجلس ارسال التساؤالت خطيا قبل الجلسة ليتسنى اإلجابة عليها.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانية المقترحة لسنة  2021بمبلغ اجمالي بمدخوالت
 81762000شاقل ومصروفات  81762000شاقل.
قرار :تقرر باإلجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

___________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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