5.12.2018
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 2/12/2018
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  2/12/2018يوم االربعاء الموافق  5.11.2018في تمام
الساعة السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2محمد دحلة ,عضو المجلس
 .3علي صباح ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .6اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8حميدي صباح ,عضو المجلس
 .9فتحي زرعيني ,عضو المجلس
.10وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .11هاني عبيد ,عضو المجلس
 .12عاطف عدوي ,عضو المجلس ( دخل متأخراً)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
سامي عدوي ,مدير قسم المعارف
زياد حداد ,مهندس المجلس
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا.
https://www.youtube.com/watch?v=8-FHkpXmTXQ&t=1354s

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  1/12/2018من تاريخ ( ,26/11/2018مرفق
طيه).
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  407تشغيل مدير الخطة االقتصادية (פרויקטור)واضافة مبلغ 623,195
شاقل بتمويل وزارة الداخلية( ،مرفق طيه).
 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  16,000شاقل لتركيب جهاز اكتشاف هزات ارضيه بتمويل وزارة
المعارف( ,مرفق طيه).
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  38,888شاقل من اجل مشروع تربيه بيئية باشراك وزارة حماية البيئة
بمبلغ  34,999شاقل واشراك المجلس بمبلغ  3,889شاقل من صندوق االعمال غير المحددة( ،مرفق
طيه).
 .5تعديل ميزانيه غير عاديه  440شق وتعبيد شارع  15واضافة مبلغ  881,000شاقل من وزارة الداخلية
واعادة مبلغ  690,000شاقل الى صندوق المجلس المحلي( ،مرفق طيه).
 .6تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  336اضافة طابق ثاني لمبنى المكتتبة العامة واضافة مبلغ  428,500شاقل
بتمويل وزارة االسكان واعادة مبلغ  143,000لصندوق المجلس المحلي( ،مرفق طيه).
 .7تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  469صيانة شوارع داخليه واضافة مبلغ  726,957شاقل بتمويل وزارة
االسكان واعادة مبلغ  700,000شاقل لصندوق اعمال التطوير( ,مرفق طيه).
 .8تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  350بناء حضانة اطفال في حي السعليات واضافة مبلغ  400,000شاقل
بتمويل صندوق اعمال التطوير.
 .9المصادقة على كون المجلس المحلي المبادر للخارطة التفصيلية رقم  253-0631416لمنطقة العين.
.10المصادقة على اعطاء حق التوقيع على المستندات المالية للمجلس المحلي وحسابات البنوك لرئيس
المجلس المحلي السيد مازن عدوي.
 .11تجديد تعيين محاسب المجلس المحلي السيد محمد عدوي كممثل المجلس المحلي في ادارة اتحاد المياه
والمجاري لقرى الجليل االسفل( ,مياهكم).
رئيس المجلس يطلب اضافة بند الى جدول اعمال الجلسة.
أ .المصادقة على تعيين رئيس المجلس المحلي ممثالً لمجلس محلي طرعان في المجلس االداري لعنقود كنيرت
واالغوار.
قرار :تقرر اضافة البند اعاله بأغلبيه.
صوت ضد االعضاء علي صباح وحميدي صباح.
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
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جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  1/12/2018من تاريخ ( ,26/11/2018مرفق
طيه).
يطلب العضو فتحي زرعيني تصليح البروتوكول حيث انه هو الذي اقترح تعيين العضو زياد زرعيني ممثالً
عن المجلس المحلي في المركز الجماهيري.
قرار :تقرر باالجماع.
(دخل العضو عاطف عدوي الى الجلسه)
 .2تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  407تشغيل مدير الخطة االقتصادية (פרויקטור)واضافة مبلغ 623,195
شاقل بتمويل وزارة الداخلية( ،مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الموضوع وعن الميزانية المقترحة.
تساءل العضو عاطف عدوي عن الموضوع وطلب تقرير على هذا البند.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع.

 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  16,000شاقل لتركيب جهاز اكتشاف هزات ارضيه بتمويل وزارة
المعارف( ,مرفق طيه).
اقتراح :اقترح العضو عبد الحميد خير هللا المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع.

 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  38,888شاقل من اجل مشروع تربيه بيئية باشراك وزارة حماية البيئة
بمبلغ  34,999شاقل واشراك المجلس بمبلغ  3,889شاقل من صندوق االعمال غير المحددة( ،مرفق
طيه).
شرح رئيس المجلس عن الميزانية اعاله.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع.
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 .5تعديل ميزانيه غير عاديه  440شق وتعبيد شارع  15واضافة مبلغ  881,000شاقل من وزارة الداخلية
واعادة مبلغ  690,000شاقل الى صندوق المجلس المحلي( ،مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله.
العضو عبد الحميد خير هللا نوه الى ان هذا الشارع كان في الدورة السابقة حيث كان العمل بالقسم الجنوبي
منه واطلب تكملة الشارع في الشق الشمالي.
العضو علي صباح :هل تم العمل بالميزانية المرصودة فعالً؟
مهندس المجلس طبعا تم العمل وفق الميزانية المرصودة.
اقتراح :اقترح العضو علي صباح المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع.
 .6تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  336اضافة طابق ثاني لمبنى المكتبة العامة واضافة مبلغ  428,500شاقل
بتمويل وزارة االسكان واعادة مبلغ  143,000لصندوق المجلس المحلي( ,مرفق طيه).
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع.

 .7تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  469صيانة شوارع داخليه واضافة مبلغ  726,957شاقل بتمويل وزارة
االسكان واعادة مبلغ  700,000شاقل لصندوق اعمال التطوير( ,مرفق طيه).
العضو عاطف عدوي يطلب مرة اخرى قائمة بالشوارع المنوي للعمل بها.
طلب العضو عبد الحميد خيرهللا العمل بالشوارع التي لم يتم العمل بها ولم تؤخذ بالحسبان بالدورة السابقة.
اقتراح :اقترح العضو هاني عبيد المصادقة على البند اعال.
قرار :تقرر باألجماع.
 .8تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  350بناء حضانة اطفال في حي العسيليات واضافة مبلغ  400,000شاقل
بتمويل صندوق اعمال التطوير.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع.
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 .9المصادقة على كون المجلس المحلي المبادر للخارطة التفصيلية رقم  253-0631416لمنطقة العين.
شرح المهندس ابراهيم دويري المخطط ومعد الخارطة عن موضوع الخارطة التفصيلية المقترحة وقام
بعرض شرائح للشرح المسهب بالموضوع.
على المجلس المحلي التواصل مع المستشار القضائي للجنه اللوائي من اجل الموافقة على تقديم الطلب باسم
المجلس المحلي وليس المجلس االقليمي الجليل االسفل كما يطلب.
العضو عبد الحميد خيرهللا يطلب ان يكون مقدم الطلب المجلس المحلي.
رئيس المجلس المحلي سنعمل على ضم العين ومنطقة العين لنفوذ مجلس محلي طرعان.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.
قرار :تقرر باألجماع
.10المصادقة على اعطاء حق التوقيع على المستندات المالية للمجلس المحلي وحسابات البنوك لرئيس
المجلس المحلي السيد مازن عدوي.
قرار :تقرر باألجماع.
 .11تجديد تعيين محاسب المجلس المحلي السيد محمد عدوي كممثل المجلس المحلي في ادارة اتحاد المياه
والمجاري لقرى الجليل االسفل( ,مياهكم).
العضو فتحي زرعيني ما هي وظيفة هذا الممثل في اتحاد المياه؟
هل وجوده يحل المشاكل في طرعان؟
العضو هاني عبيد :هناك بيوت في طرعان لم تربط بشبكة المجاري.
العضو اياد زرعيني :هناك خطوط مياه لم يستكمل العمل بها حيث ان هناك اماكن ينقصها فتحات مياه.
اجاب رئيس المجلس الحديث هنا عن ممثل للمجلس المحلي في اتحاد مياهكم.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله.
قرار :صوت مع االقتراح  10اعضاء
صوت ضد االقتراح لم يصوت أحد
امتنع عن التصويت العضوان فتحي زرعيني وعبد الحميد خيرهللا.
.12المصادقة على تعيين رئيس المجلس المحلي ممثالً لمجلس محلي طرعان في المجلس االداري لعنقود كنيرت
واالغوار.
قرار :تقرر باألجماع.
________________
ربحي دحلة

_____________
مازن عدوي
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سكرتير المجلس

رئيس المجلس
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