11.5.2017

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 6/11/2017
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  6/11/2017يوم األربعاء الموافق  10.5.2017في 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
 .6هاني عبيد ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8عاطف عدوي ،عضو المجلس
لم يحضر الجلسة:
 .1زاهي غبن ,عضو المجلس
 .2اياد نصار ,عضو المجلس
 .3زياد سمعان ,عضو المجلس
 .4محمد نصار ,عضو المجلس
كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحله ،سكرتير المجلس (لم يشارك في الجلسة لتواجده في مؤتمر سكرتيري المجالس
بايالت).
 .2محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .3عالء دحله ,المستشار القضائي
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  5/11/2017من تاريخ ( ،12.4.2017مرفق
طيه).
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه  1,070,000ش.ج من اجل صيانة شوارع داخلية بتمويل من الفائض في
الميزانية العادية لسنة .2016
 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  38,180ش.ج لمشروع بيت دافئ من وزارة تطوير النقب
والجليل( ,مرفق طيه).
 .4اقرار حملة التخفيضات من الجبايه بنا ًء على انظمة وزارة الداخليه( ,مرفق طيه).
مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=pJnTrtfKAh4
رئيس المجلس يطلب ادراج الموضوع التالي الى جدول اعمال الجلسة:
 .1تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  402شق وتعبيد شارع  41اضافة اشتراك وزارة الداخلية بمبلغ
 1,264,590ش.ج واعادة المبلغ الى صندوق المجلس المحلي.
قرار :تقرر باألجماع اضافة البند اعاله الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي.
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  5/11/2017من تاريخ ( ،12.4.2017مرفق طيه).
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس اعاله.
عضو المجلس علي ابو جبل استهجن واستنكر اسلوب رئيس المجلس المحلي بهذا الخصوص وطالبه
باالعتذار منه.
قرار :صوت مع االقتراح  6اعضاء.
صوت ضد االقتراح :عضو المجلس علي ابوجبل.
امتنع عن التصويت :عضو المجلس عاطف عدوي.
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 .2اقرار ميزانيه غير عاديه  1,070,000ش.ج من اجل صيانة شوارع داخلية بتمويل من الفائض في
الميزانية العادية لسنة .2016
قرار :تقرر باألجماع المصادقة على الميزانية اعاله.
 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  38,180ش.ج لمشروع بيت دافئ من وزارة تطوير النقب والجليل,
(مرفق طيه).
قرار :تقرر باألجماع المصادقة على الميزانية اعاله.
 .4اقرار حملة التخفيضات من الجبايه بنا ًء على انظمة وزارة الداخليه( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع المصادقه على حملة التخفيضات من الجبايه بنا ًء على انظمة وزارة الداخليه.

 .5تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  402شق وتعبيد شارع  41اضافة اشتراك وزارة الداخليه بمبلغ 1,264,590
ش.ج واعادة المبلغ الى صندوق المجلس المحلي.
قرار :تقرر باالجماع المصادقه على تعديل الميزانيه اعاله.

_________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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