14.9.2017

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 11/11/2017
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  11/11/2017يوم األربعاء الموافق  14.9.2017في 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
 .3علي ابو جبل  ,عضو المجلس
 .4عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ،عضو المجلس
 .6اياد نصار ,عضو المجلس
 .7هاني عبيد ,عضو المجلس
 .8زاهي غبن ,عضو المجلس
 .9محمد نصار ,عضو المجلس
 .10زياد سمعان ,عضو المجلس
لم يحضر الجلسة:
 .1سليمان غبن ،عضو المجلس ونائب الرئيس
 .2نظمي نصار ،عضو المجلس ونائب الرئيس
كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحله ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ،محاسب المجلس
 .3عالء دحله ,المستشار القضاءي
 .4عرسان صباح ,مراقب المجلس
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  10/11/2017من تاريخ ( ،9.8.2017مرفق
طيه).
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 336مكتبه عامه) واضافة مبلغ  300الف شاقل.
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تعديل تمويل بحيث يضاف  2مليون شاقل اشتراك وزارة االسكان والغاء اشتراك المجلس المحلي بمبلغ
 1.7مليون شاقل واعادتها لصناديق المجلس (مبلغ  207الف شاقل لصندوق المياه والمجاري و مبلغ
593
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الف شاقل لصندوق االعمال غير المحددة ومبلغ  900الف شاقل لصندوق ضريبة التحسين) ( ,مرفق
طيه ميزانية وزارة االسكان).
تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  403لتعبيد شوارع  1,5,43واضافة مبلغ 1.5مليون شاقل بتمويل
صندوق ضريبة التحسين  900ألف شاقل ومبلغ  600ألف شاقل من صندوق االعمال غير المحددة.
المصادقة على ميزانيه غير عاديه بمبلغ مليون شاقل من اجل شق وتعبيد شارع رقم  15من صناديق
المجلس المحلي (مبلغ  400ألف شاقل من صندوق المياه والمجاري ،مبلغ  400ألف من صندوق
الشوارع ،مبلغ  200ألف من صندوق اعمال التطوير).
تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  228تخطيط مفصل توسعة الخارطة الهيكلية واضافة مبلغ  58,500شاقل
بتمويل صندوق االعمال غير المحددة.
مصادقة المجلس المحلي على اضافة  %50من قيمة االتفاق مع المخطط نزيه خوري من اجل تخطيط
هيكلي في المنطقة الشرقية( ،مرفق طيه توجه مهندس المجلس المحلي).
اقرار تعهد المجلس المحلي للسيد رستم يوسف ببناء جدار محاذي ألرضه بلوك  16641قسيمه 45
قطعه  45/1مقابل تعهد المواطن بتوسيع الشارع المحاذي ألرضه  1.5متر على طول القطعة( ،مرفق
طيه توجه المستشار القضائي للمجلس).
مصادقة المجلس المحلي على التعاقد مع شركة נאות דורית בע"מ لتنفيذ اعمال تكنيس شوارع بدون
مناقصه (مرفق طيه توجه مدير قسم البيئة السيد عزيز زرعين).

مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=ZR-H26jhrHk
رئيس المجلس المحلي :ما زالت اجواء الحزن تخيم على قريتنا بعد الحادث المأساوي الذي ادى الى وفاة
الشاب صالح سليم خير هللا بعد وفاة الشاب بشار محمد نصار.
فجميع اهالي طرعان والمنطقة جمعاء وقفت الى جانب اهالي الفقيدين.
اطلب من جميع السكان وخاصة الشباب اخذ كل وسائل الحذر في العمل وفي الشارع.
من هنا نرسل تعازينا الحاره الى والدي واقارب المرحوم صالح سليم خير هللا ونتمنى ألهله وذويه الصبر
والسلوان.
وايضا ً يهنئ رئيس المجلس حجاج بيت هللا الحرام وبالذات عضو المجلس عاطف عدوي.
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رئيس المجلس يطلب اضافة بند الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي:
أ .تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  377بناء رياض اطفال في الحي الشرقي اضافة مبلغ 403863
شاقل من وزارة المعارف( ,مرفق طيه).
قرار :تمت المصادقة على اضافة البند اعاله الى جدول اعمال الجلسة.
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
العضو عاطف عدوي :انا اتمنى أي يقوم كل صديق بأداء فريضة الحج ،االوضاع هناك جيده جدا ً والمدللة
كانت رحلة موفقه.

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  10/11/2017من تاريخ ( ،9.8.2017مرفق طيه).
قرار :تقرر بالغالبية.
امتنع عن التصويت اعضاء المجلس محمد نصار واياد نصار.
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم ( 336مكتبه عامه) واضافة مبلغ  300الف شاقل.
تعديل تمويل بحيث يضاف  2مليون شاقل اشتراك وزارة االسكان والغاء اشتراك المجلس المحلي بمبلغ 1.7
مليون شاقل واعادتها لصناديق المجلس (مبلغ  207ألف شاقل لصندوق المياه والمجاري ومبلغ  593ألف
شاقل لصندوق االعمال غير المحددة ومبلغ  900ألف شاقل لصندوق ضريبة التحسين)( ،مرفق طيه
ميزانية وزارة االسكان).
شرح رئيس المجلس المحلي عن الميزانية اعاله وذكر ان المجلس المحلي رصد مبلغ لبناء المكتبة من
صناديقه الخاصة حتى الحصول على ميزانيه من وزارة االسكان واالن سنقوم بإعادة المبلغ الى صناديق
المجلس المحلي.
قرار :تقرر باألجماع.
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  403لتعبيد شوارع  1,5,43واضافة مبلغ 1.5مليون شاقل بتمويل صندوق
ضريبة التحسين  900ألف شاقل ومبلغ  600ألف شاقل من صندوق االعمال غير المحددة.
رئيس المجلس المحلي :لقد قمنا بأجراء مناقصه من اجل تنفيذ هذا المشروع ولكن الميزانية غير كامله سنقوم
بتكبير الميزانية من اجل تنفيذ المشروع في االيام القريبة.
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العضو علي ابو جبل :هل وزارة البنى التحتية ال ترصد مبلغ من اجل شق وتعبيد شوارع؟

رئيس المجلس :الوزارات تقوم برصد ميزانيات ولكن توزيعها بمسؤولية رئيس المجلس المحلي ولكن
الشوارع الداخلية بمسؤولية المجلس المحلي.
رئيس المجلس :يوجه قسم الهندسة بتعبيد جميع الشوارع بشكل قانوني.
العضو محمد نصار :يطلب من رئيس المجلس اعتبار قضية تعبيد الشوارع قضية عامه وان يعمل بها
بالتساوي بكل القرية دون استثناء وإذا تم التعبيد القانوني سيكون مشكوراً.
قرار :تقرر باألجماع.
 .4المصادقة على ميزانيه غير عاديه بمبلغ مليون شاقل من اجل شق وتعبيد شارع رقم  15من صناديق
المجلس المحلي (مبلغ  400ألف شاقل من صندوق المياه والمجاري ،مبلغ  400ألف من صندوق
الشوارع ،مبلغ  200ألف من صندوق اعمال التطوير).
تعبيد الشارع يغلق كل المنطقة وهذا يدل على ان المجلس يعمل من اجل جميع السكان دون تفرقه وجميع
المواطنين متساوون في الخدمات ،هذا الحي لم يخضع منذ فتره طويله ألي عمل في البنى التحتية وها نحن
نقوم بمشاريع لجميع المواطنين ،ونوه رئيس المشروع يكلف أكثر من مليون شاقل ولكن هذه الميزانية اوليه.
قرار :تقرر باألجماع.
 .5تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  228تخطيط مفصل توسعة الخارطة الهيكلية واضافة مبلغ  58,500شاقل
بتمويل صندوق االعمال غير المحددة.
شرح رئيس المجلس عن الميزانية اعاله.
خرج العضو اياد نصار من الجلسة.
قرار :تقرر باألجماع.
 .6مصادقة المجلس المحلي على اضافة  %50من قيمة االتفاق مع المخطط نزيه خوري من اجل تخطيط
هيكلي في المنطقة الشرقية( ،مرفق طيه توجه مهندس المجلس المحلي).
قرار :تقرر باألجماع.
 .7اقرار تعهد المجلس المحلي للسيد رستم يوسف ببناء جدار محاذي ألرضه بلوك  16641قسيمه  45قطعه
 45/1مقابل تعهد المواطن بتوسيع الشارع المحاذي ألرضه  1.5متر على طول القطعة( ،مرفق طيه توجه
المستشار القضائي للمجلس).
قرار :تقرر باألجماع.
مصادقة المجلس المحلي على التعاقد مع شركة נאות דורית בע"מ لتنفيذ اعمال تكنيس شوارع بدون
مناقصه (مرفق طيه توجه مدير قسم البيئة السيد عزيز زرعين).
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قمنا بأجراء مناقصه أكثر من مره ولكن لم نجد مقاول ألجراء المناقصة لذلك المقاول مستعد للعمل باألسعار
التي فاز بها قبل حوالي  4سنوات.
العضو محمد نصار :في المنطقة الشرقية هناك شكاوى على الخدمات البيئية وايضا ال يقوم المجلس المحلي
بتكنيس الشوارع هناك.
رئيس المجلس المحلي قام بتوكيل السيد عرسان صباح بحل القضية.
قرار :تقرر باألجماع.

 .8تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  377بناء رياض اطفال في الحي الشرقي اضافة مبلغ 403863
شاقل من وزارة المعارف( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باألجماع.

_________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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