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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 11/2017/31رقم 

 

في  4.10.2017 الموافقرععا  الا يوم 2017/11/13رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 المجلس المحلي.مساً  في قاعة جلسات  دسهالساتمام الساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المحليعماد دحلة, رئيس المجلس  .1

 وسيم سالمه, عضو المجلس ونائب الرئيس .2

 سليمان غبن, عضو المجلس ونائب الرئيس  .3

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس  .4

 المجلس عضو, نصار محمد .5

 , عضو المجلسعلي اعو جبل  .6

 المجلسعبد الحميد خيرهللا, عضو  .7

 عاطف عدوي, عضو المجلس .8

 هاني عبيد, عضو المجلس .9

  المجلس عضو, سمعان زياد .10

 

 لم يحضر الجلسه:

 اياد نصار, عضو المجلس .1

 المجلس عضو, غبن زاهي .2

 

 

 كما وشارك في الجلسه:

 رعحي دحله, سكرتير المجلس  .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 يعال  دحله, المستشار القضائ .3

 المجلسعرسان صباح, مراقب  .4
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 جدول البحث:

, )مرفن  14.9.2017من  تنار    12/11/2017+11  ت للاا ت الملل  الملل  رق الالمصادقة على بروتوكو .1

 ط ه(.

شاقل م  وزارة الداخل ه لاب الخطه االقتصاد ه  4,305,000المصادقه على الم زان ا ت غ ر العاد ه بمبلغ  .2

 )مرف  ط ه( وهو كالتال : 2016-2020

 الف شاقل لمعاللة النفا ا ت الب ت ه. 700م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .أ

 شاقل لتخط ط مركز القر ه والشارع الرئ ا . 1,655,000م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .ب

 شاقل لتخط ط منطقة الع   ممشى ورص ف للدرالا ت. 450,000م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .ج

 التوفير في الطاقه.من اجل  1,500,000م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .د
 

شاقل بتمو ل وزارة الداخل ه م  الل ااتشاره تنظ م ه  500,000المصادقه على م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .3

 )مرف  ط ه(.

شاقل  124,537شاقل بتمو ل م  وزارة المواصال ت بمبلغ  138,375المصادقه على م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .4

بة الم اه والملاري م  الل ترا   شوارع واما  على الطرق, شاقل بتمو ل صندوق ضر  13,838ومبلغ 

 )مرف  ط ه(.

תל"מ )תנופה לבגרות מלאה( شاقل م  الل تفع ل صف  45,000المصادقه على م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .5

 25,000شاقل م  وزارة الترب ه والتعل    20000صف مطور للبلرو ت الكامله ف  المدراه االعداد ه "أ" مبلغ 

 اقل م  صندوق االعمال غ ر الملدده, )مرف  ط ه(.ش

شاقل م  الل تنظ ف النفا ا ت الصلبه ف  انلاء القر ه  100,000المصادقه على م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .6

 بتمو ل صندوق االعمال غ ر الملدده )مرف  ط ه طلب مد ر لودة الب ئه(.

الف شاقل م  صندوق هبة الم اه  500 ادة مبلغ لص انة الشوارع وز 427تعد ل م زان ه غ ر عاد ه رق   .7

 شاقل م  صندوق االعمال غ ر الملدده. 236,000شاقل ومبلغ  264,000والملاري مبلغ 

 

 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

  .لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=Rt3kfgET7vs 

 

 افتتح رئيس المجلس المحلي الجلسه.

 

 لترعيه والتعليمومديرة لوا  الشمال عوزارة اترعيه والتعليم عان المدير العام لوزارة الذكر رئيس المجلس 

 التباحث وتم  رئيس المجلس ونواعه ومدرا  المدارسلقا  مع عقد قاموا عزيارة المجلس المحلي وتم 

واشاد مدير عام وزارة المعارف عالطواقم العامله في المجلس المحلي وفي  , امور الترعيه والتعليمع

مدارس طرعان واثنى على عملنا وعلى مستوى جهاز الترعيه والتعليم في طرعان وقال عان المجلس 

فاز عهذه الجائزه على مستوى المحلي عاستطاعته الحصول على جائزة الوزارة من ناحية قطريه ععد ان 

 لوا  الشمال.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt3kfgET7vs
https://www.youtube.com/watch?v=Rt3kfgET7vs
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 جدول البحث:

, )مرفاا  14.9.2017ماان تاااري   12/11/2017+11  ت جلسااا ت المجلااس المحلااي رقاامالالمصااادقة ىلااو بروتوكااو .1

 طيه(.

 قرار: تمت المصادقه ىلو البروتوكوال ت اىاله.

 

شاقل من وزارة الداخليه حسب الخطه االقتصاديه  4,305,000بمبلغ  المصادقه ىلو الميزانيا ت غير العاديه .2

 )مرف  طيه( وهو كالتالي: 2016-2020

 الف شاقل لمعالجة النفايا ت البيتيه. 700ميزانيه غير ىاديه بمبلغ  .أ

 شاقل لتخطيط مركز القريه والشارع الرئيسي. 1,655,000ميزانيه غير ىاديه بمبلغ  .ب

 شاقل لتخطيط منطقة العين ممشو ورصيف للدراجا ت. 450,000 ميزانيه غير ىاديه بمبلغ .ج

 من اجل التوفير في الطاقه. 1,500,000ميزانيه غير ىاديه بمبلغ  .د

عن الميزانيات اعاله عجميع عنودها كما وشرح عن هذه الميزانيات من ناحية اولويه وكيفية شرح رئيس المجلس 

 اختيار هذه المشاريع.

هذه الميزانيه تصل عمجملها الى حوالي  وانالميزانيه ضمن الخطه االقتصاديه للمجالس المتميزه اشار الى ان هذه و

 .هي قسم من كل الميزانيه 43050000مليون شاقل وهذه الميزانيات  33

 

 شرح مفصل عن كل واحده من هذه الميزانيات االرععه المطروحه للتصويت اعاله. كما وشرح رئيس المجلس

 المجلس عن ماهية هذه المشاريع وقام رئيس المجلس عاالجاعه عن التساؤالت المطروحه.تسا ل اعضا  

مع المخطط لمشروع مركز القريه عند القيام )على سكرتير المجلس المحلي دعوة اعضا  المجلس للجوله الميدانيه 

 عهذه الجوله(.

هذه طيط مركز القريه ومنطقة العين وتوفيرها وتخشاريع سنقوم ععالج موضوع الطاقه عهذه المرئيس المجلس 

 مشاريع مهمه جداً سنقوم عتنفيذها .

 تقرر باالجماع. قرار:

 

شاقل بتمويل وزارة الداخليه من اجل استشاره تنظيميه  500,000المصادقه ىلو ميزانيه غير ىاديه بمبلغ  .3

 )مرف  طيه(.

قمنا عاختيار مستشار تنظيمي لنجاعة عمل المجلس ودراسة المبنى  ضمن عرنامج المجالس المتميزهرئيس المجلس 

 .التنظيمي في المجلس المحلي

 تقرر باالجماع. قرار:

 

شاقل  124,537شاقل بتمو ل م  وزارة المواصال ت بمبلغ  138,375المصادقه على م زان ه غ ر عاد ه بمبلغ  .4

م  الل ترا   شوارع واما  على الطرق,  شاقل بتمو ل صندوق ضر بة الم اه والملاري 13,838ومبلغ 

 )مرف  ط ه(.

 هذه الميزانيه سنويه نحصل عليها من وزارة المواصالت.رئيس المجلس: 

 تقرر باالجماع. قرار:
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תל"מ )תנופה לבגרות מלאה( شاقل من اجل تفعيل صف  45,000المصادقه ىلو ميزانيه غير ىاديه بمبلغ  .5

 25,000شاقل من وزارة التربيه والتعليم  2000المدرسه االىداديه "أ" مبلغ صف مطور للبجرو ت الكامله في 

 شاقل من صندوق االىمال غير المحدده, )مرف  طيه(.

قمنا عرصد ميزانيه اكبر من ميزانية وزارة المعارف ولكن لحرصنا على طالعنا قمنا عدعم هذا  رئيس المجلس:

 .المشروع وذلك من اجل مساعدة طالعنا الضعفا 

 تقرر باالجماع. قرار:

 

شاقل من اجل تنظيف النفايا ت الصلبه في انحاء القريه  100,000المصادقه ىلو ميزانيه غير ىاديه بمبلغ  .6

 بتمويل صندوق االىمال غير المحدده )مرف  طيه طلب مدير جودة البيئه(.

ولك  لالاف هناك قلة قل لة  قمنا بتنظ ف مل ط البلد بعدة مناابا ت ومنها باال ا  التطوع ه رئيس المجلس:

 بكل الطرق المتاله امامنا.م  المواطن    قومو  برم  النفا ا ت مرة اخرى, عل نا معاللة هذا الموضوع 

 تقرر باالجماع. قرار:

 

الف شاقل من صندوق هبة المياه  500لصيانة الشوارع وزيادة مبلغ  427تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .7

 شاقل من صندوق االعمال غير المحدده. 236,000شاقل ومبلغ  264,000والمجاري مبلغ 

 تقرر باالجماع قرار:

 

 

 

    ________________           _________________ 

                                 ربحي دحلة                                    ىماد دحلة    

 سكرتير المجلس                         رئيس المجلس

 


