23.1.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 3/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  3/12/2019يوم االربعاء الموافق  1.2019.23في تمام الساعة
السابعه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,قائم باعمال رئيس المجلس المحلي
 .3محمد دحلة ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .6ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .9وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .10هاني عبيد ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسه:
 .1حميدي صباح ,عضو المجلس
 .2اياد زرعيني ,عضو المجلس

.1
.2
.3
.4
.5

كما وشارك في الجلسه:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
سامي عدوي ,مدير قسم المعارف
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا.

https://www.youtube.com/watch?v=uTW2gk33AyY
افتتح رئيس المجلس الجلسه ورحب بالحضور.
رئيس المجلس :في الجلسه العاديه القادمه سنقوم بالتطرق الى هدم بيت عائلة صفوري وسأقوم بتركيب
لجنة بهذا الخصوص.
وايضا سأتطرق لموضوع اطالق النار على موظفي المجلس المحلي وايضا موضوع االعتداء على
المؤسسات العامه وعلى مبنى المجلس المحلي.
جدول البحث:
 .1المصادقه على ميزانية المجلس المحلي لسنة ( ,2019مرفق طيه).
رئيس المجلس :قمنا بارسال الميزانيه العضاء المجلس المحلي بتاريخ  ,10/1/2019الميزانيه بمدخوالت
 74295000شاقل وبمصروفات  74295000شاقل وأطلب مناقشتها.
قام محاسب المجلس محمد عدوي بعرض الميزانيه امام اعضاء المجلس بمدخوالتها ومصروفاتها وقام
بشرحها شرحا ً وافياً.
العضو عاطف عدوي ,قمنا بمناقشة الميزانيه بجلسة االداره واضاف الميزانيه هي لمصلحة طرعان حيث
سنقوم برفع مستوى رفاهيه المواطن ,واطالب بزيادة الميزانيه لكي نقوم بتقديم خدمات اكثر مما كانت عليه
سابقا ً ونأمل ان ننهي الميزانيه بدون عجز ,علينا بمطالبة الوزارات برفع ميزانية الوسط العربي ككل.
هذه الميزانيه تشمل زياده حوالي مليون شاقل عن السنه السابقه هناك جزء كبير من الميزانيه مخصصه
للتربيه والتعليم.
العضو عبد الحميد خيرهللا :هذه اول ميزانيه للدورة الحاليه واتمنى ان تصرف هذه الميزانيه حسب
اعدادها ,كما وتساءل بند االرنونا  12045000بالرغم من اننا ننوي  13,000,000شاقل هل هذا واقعي؟
محاسب المجلس :نعم هذا البند واقعي الننا نقوم بشهر  9بمراجعة الميزانيه واذا رأينا اننا ال نقف بذلك نقوم
بالتعديل.
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العضو عبد الحميد خيرهللا ,هناك بند תכנון אסטרטגי هل هناك دخل؟
محاسب المجلس :قمنا بتقديم طلب ووعدنا ان نحصل على ذلك.
العضو عبد الحميد خيرهللا ,البند معاش مساعد شخصي ,هذا البند تم تأجيله هل هذا المبلغ لكل السنه؟
محاسب المجلس :الصرف حسب الدخل وحسب كيفية التشغيل.
العضو عبد الحميد خيرهللا :هناك معاش צוערهل هذا للسنه الحاليه؟
محاسب المجلس :اذا حصلنا على الميزانيه سنقوم بالتشغيل.
عبد الحميد خيرهللا :اطلب تصليح البنود التي ستصلح الحقاً.
الع ضو عبد الحميد خيرهللا :مصروف شركة الجبايه كبير هل هناك امكانيه البطال تشغيل شركة الجبايه؟
رئيس المجلس :حبذا لو استطعنا الجبايه بدون شركة جبايه .وان وصلنا الى مرحله ان المواطن يقوم بالدفع
دون شركة الجبايه سنقوم بذلك وسنقوم خالل الفتره القادمه بمراقبة الموضوع وان وصلنا لنتيجه ابطال شركة
الجبايه سنقوم بذلك.
العضو عبد الحميد خيرهللا ,מקדם פרויקטים ما هذا البند؟
رئيس المجلس المحلي :دخل مقابل مصروف.
العضو عبد الحميد خيرهللا ,كهرباء مصروف شوارع ,علينا ان نقلل من المصروف الن كهرباء اللد ستقوم
بتوفير مصروف الكهرباء.
العضو عبد الحميد خيرهللا ,منح للطالب  600الف شاقل قمنا بتذكير مدير قسم المعارف ,الن المبلغ غير كافي
علينا زيادة المبلغ.
رئيس المجلس المحلي :موضوع סטז'רים رصدنا مبلغ  465الف شاقل واستوعبنا كل الطالب من طرعان.
وايضا ً استطعنا اعطاء كل طالب مشارك ب פר"ח منحة  10اآلف شاقل وايضا ً المنح ان سمحت الميزانيه
سنقوم بزيادتها من مصادر خارجيه من فاعلي الخير.
العضو عبد الحميد خيرهللا :حصة المركز الجماهيري  1.5مليون شاقل هناك تقليل بالنسبه للسنه الماضيه وهذا
يمس بالفعاليات الالمنهجيه واطلب دعم المركز الجماهيري بمبلغ اكبر من هذا.
رئيس المجلس المحلي :ال يمكن ان نسمح بمس الفعاليات بالمركز الجماهيري وحسب خطة االشفاء سنقوم
بزيادة الفعاليات وتقليل دفع الرواتب.
وقمنا باكثر من جلسه عمل مع المركز الجماهيري وهناك التزام اذا كانت الميزانيه غير كافيه سنقوم بزيادتها.
طلب العضو عبد الحميد خيرهللا اجراء جلسه مع المركز الجماهيري.
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العضو وسيم سالمه :نبارك المصادقه على الميزانيه ,املين ان تصرف من اجل مصلحة اهالي طرعان
كنت اتمنى ان اكون شريك باعدادها وانوه انه بامكاننا ان نجبي الضريبه دون شركة الجبايه.
اضاف بالنسبه لصيانة الشوارع ,هل الميزانيه  200الف شاقل؟
محاسب المجلس :هذا البند عادة نقوم بتخصيص ميزانيه غير عاديه لذلك.
العضو وسيم سالمه :هناك تخوف من موضوع المركز الجماهيري ولكننا نثق بادارة المجلس المحلي الن
يجد الحلول المناسبه لذلك.
علي صباح القائم باعمال رئيس المجلس المحلي :الميزانيه هي عباره عن خطة عمل للمجلس اتمنى ان تنفذ
الخطه بحذافيرها وكل نقص سنقوم بايجاد الحلول لذلك ,بالنسبه للجبايه اقترح ان نقوم بالتجربه لسنه واحده
لتقييم االمور.
رئيس المجلس :سنقوم باتخاذ القرار السليم بذلك.
العضو هاني عبيد :رأيت الميزانيه هي مشابهه لميزانيه السنه الماضيه بالتغييرات الملحه واتمنى ان
تصرف من اجل مصلحة اهالي طرعان.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقه على ميزانية المجلس المحلي لسنة  2019بمدخوالت
وقدرها  74295000شاقل ومصروفات وقدرها  74295000شاقل.
قرار :تمت المصادقه باالجماع.
رئيس المجلس شكر جميع اعضاء المجلس من كل الكتل على التصويت باالجماع وقال ان االمر ليس
بالشيء العادي ويدعي الى السرور.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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