9.8.2017
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 10/11/2017
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  10/11/2017يوم األربعاء الموافق  9.8.2017في تمام
الساعة السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1عماد دحلة ,رئيس المجلس المحلي
 .2وسيم سالمه ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .3سليمان غبن ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .4نظمي نصار ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .5علي ابو جبل  ,عضو المجلس
 .6عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .7عاطف عدوي ،عضو المجلس
 .8زياد سمعان ,عضو المجلس (دخل متأخرا)
لم يحضر الجلسة:
 .1اياد نصار ,عضو المجلس
 .2هاني عبيد ,عضو المجلس
 .3زاهي غبن ,عضو المجلس
 .4محمد نصار ,عضو المجلس
كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحله ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ،محاسب المجلس
 .3سامي عدوي ،مدير المعارف
 .4عالء دحله ,المستشار القضائي
 .5عرسان صباح ,مراقب المجلس
 .6عمار دحله ,مدقق حسابات

1

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  9/11/2017من تاريخ ( ،5.7.2017مرفق طيه).
 .2اقرار الميزانيات غير العادية التأليه:
أ .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  690,000ش.ج إلقامة ملعب عشب اصطناعي بتمويل من الطوطو بمبلغ
 600,000ش.ج ومبلغ  90,000ش.ج من صندوق ألعمال التطوير( ،مرفق طيه).
ب .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  30,556ش.ج من اجل اقامة سياج في المدارس بتمويل وزارة المعارف
بمبلغ  27,500ش.ج ومبلغ  3,056ش.ج من صندوق االعمال غير المحدده(,مرفق طيه).
ج .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  17,000ش.ج من اجل برنامج االوالد والشبيبه بتمويل وزارة المعارف
بمبلغ  13,965ش.ج ومبلغ  3,035ش.ج من صندوق االعمال غير المحدده( ,مرفق طيه).
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  415لمشروع تحديات وزيادة مبلغ  198,526من صندوق االعمال غير
المحددة( ،مرفق طيه).
 .4بحث التقرير المالي لجمعية المركز الجماهيري لسنة (,2016مرفق طيه).
مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=tu3dgjONMvE
سليمان غبن ،نائب رئيس المجلس :يستنكر العمل الجبان واالعتداء على بيت رئيس المجلس وعلى
سيارة نجله -باسم الجبهة الديموقراطية نستنكر هذا العمل الجبان
وسيم سالمه :القائم بأعمال رئيس المجلس :ايضا يستنكر هذا العمل ويستنكر اعمال العنف مهما كانت.
نظمي نصار ,نائب رئيس المجلس :يستنكر هذا العمل وناشد اعضاء المجلس واهالي طرعان لالنتباه من
اعمال التحريض من قام بهذا العمل ال يرضى بأعمال رئيس المجلس المشهود لها.
علي ابو جبل ,عضو المجلس :قائمة الخدمات بكرامة وطنيه تستنكر هذا العمل كما واستنكرنا هذا العمل
بالسابق نحن ضد كل انواع العنف والتحريض بين ابناء البلد الواحد.
عاطف عدوي ,عضو المجلس :ايضا نحن نستنكر كل االعمال ضد رئيس المجلس وضد أي شخص في
طرعان.
نستنكر العنف بشده ألنها اعمال تضر بمصلحة طرعان واهلها واطالب الشرطة بالقبض على الجناة.
وتمنى ان يكون هذا االعتداء االخير.
عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس :ايضا يستنكر هذه االعمال وطالب الشرطه بالوصول الى الجناه وهذا
العمل لن يوقف مسيرة العطاء.
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رئيس المجلس :يشكر اعضاء المجلس على هذا الشجب واالستنكار وهذا ان دل على شيء يدل على
صدق اعضاء المجلس وجميعنا متحدين بان هذا العمل عمل مرفوض وعلينا ان نبقى بالرقي الذي نحن به
بالمجلس المحلي والقصد رقي اعضاء المجلس المحلي ,ومن حاول ان يعكر اجواء البلد لم ينجح بذلك.
(دخل عضو المجلس زياد سمعان)
واضاف رئيس المجلس بانه سيالقي العنف بالمصافحه ولكن بنفس الوقت لتأخذ الشرطه دورها لكي توقف
هذه االعمال ونسأل هللا ان يكون عمل محدود ومردود على فاعليه.
اسلوبنا هو اسلوب الحوار والرقي الدائم ونحمد هللا على سالمة االهل وايضا شكر لكل من استنكر من
اهالي طرعان ومن خارج طرعان وهم كثر.
ويبعث الرئيس تعازيه الحاره الل عبيد ولعضو المجلس هاني عبيد بوفاة اخيه "ابو ماهر" رحمه هللا
ويعزي ال دحله وموظف المجلس غازي دحلة بوفاة والدته الحاجه "ام علي" رحمها هللا.
افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور.

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  9/11/2017من تاريخ (,5.7.2017مرفق
طيه).
قرار :تقرر باالجماع المصادقه على بروتوكول المجلس.
 .2اقرار الميزانيات غير العاديه التاليه:
أ .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  690,000ش.ج القامة ملعب عشب اصطناعي بتمويل من الطوطو
بمبلغ  600,000ش.ج ومبلغ  90,000ش.ج من صندوق العمال التطوير( ,مرفق طيه).
ب .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  30,556ش.ج من اجل اقامة سياج في المدارس بتمويل وزارة
المعارف بمبلغ  27,500ش.ج ومبلغ  3,056ش.ج من صندوق االعمال غير المحدده(,مرفق طيه).
ج .اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  17,000ش.ج من اجل برنامج االوالد والشبيبه بتمويل وزارة
المعارف بمبلغ  13,965ش.ج ومبلغ  3,035ش.ج من صندوق االعمال غير المحدده( ,مرفق طيه).
شرح رئيس المجلس عن الميزانيات اعاله وعن حصة المجلس المحلي بهذه الميزانيات.
وايضا شرح مدير قسم المعارف عن الميزانيات الخاصه بقسم المعارف.
قرار :تقرر باالجماع المصادقه على الميزانيات اعاله.
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 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  415لمشروع تحديات وزيادة مبلغ  198,526من صندوق االعمال غير
المحدده( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع المصادقه على تعديل الميزانيه اعاله.
 .4بحث التقرير المالي لجمعية المركز الجماهيري لسنة ( ,2016مرفق طيه).
تم بحث التقرير المالي بمشاركة مدقق الحسابات السيد عمار دحلة.
علي ابو جبل ,عضو المجلس :التقرير غير مفصل مثل التقارير السابقه وموضوع الخدمه المدنيه
تصرف عليه مبالغ كبيره.
ما هو مصير المتطوعين؟ وايضا هناك ميزانيات كبيره صرفت في المركز الجماهيري حيث ان حصة
المجلس المحلي كبيره جداً.
كيف يستفيد المجلس المحلي من هذه الميزانيات؟
عمار دحلة ,مدقق الحسابات :بالنسبه للمتطوعين عددهم قل نسبة للسنوات السابقه والموجود بالتقرير
لسنة  2016هم بواقي المتطوعين حيث ال يوجد بالسنه الحاليه.
رئيس المجلس :الحديث ليس عن خدمه مدنيه الحديث هنا عن طالب جامعيين مبعوثون من قبل مفعال
هبايس مقابل منح ماديه يحصل عليها طالب الجامعات مقابل عملهم التطوعي.
علي ابو جبل ,عضو المجلس :حسب رأيي يجب ان تكون توضيحات بالنسبه للتوظيف في المركز
الجماهيري.
رئيس المجلس في تطرقه لمالحظات العضو علي ابو جبل اكد ان صالحيات المجلس المحلي فيما يتعلق
بادارة المركز الجماهيري محدوده وليس له الحق بالتدخل بادارة المركز الجماهيري ,ليس من صالحيات
المجلس ادارة المركز الجماهيري.
عاطف عدوي ,عضو المجلس :يؤكد توجهه الى رئيس المجلس بشأن فحص المركز الجماهيري,
رئيس المجلس يؤكد في رده على مداخلة السيد عاطف عدوي تحديد امكانية المجلس المحلي بالتدخل
في ادارة المركز.
عاطف عدوي ,عضو المجلي :سيقوم بارسال رساله الى مدير المركز الجماهيري ويضع امامه كل
التساؤالت ورئيس المجلس سيقوم بطلب من مدير المركز الجماهيري الرد.
تمت مناقشة التقرير المالي لجمعية المركز الجماهيري لسنة .2016

_________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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