10.5.2018
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 6/11/2018
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  6/11/2018يوم االربعاء الموافق  9.5.2018في تمام
الساعة السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
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حضر الجلسة كل من السادة:
عماد دحلة ,رئيس المجلس المحلي
وسيم سالمه ,عضو المجلس ونائب الرئيس
سليمان غبن ,عضو المجلس ونائب الرئيس
نظمي نصار ,عضو المجلس ونائب الرئيس
عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
زياد سمعان ,عضو المجلس
هاني عبيد ,عضو المجلس
محمد نصار ,عضو المجلس
علي ابو جبل  ,عضو المجلس
لم يحضر الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس (لم يشارك في الجلسة لتواجده في مؤتمر سكرتيري المجالس
السنوي)
زاهي غبن ,عضو المجلس
اياد نصار ,عضو المجلس
عاطف عدوي ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسة:
 .1محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .2عالء دحله ,المستشار القضائي
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا.
https://www.youtube.com/watch?v=rcZO3KFGdlc&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس رقم  5/11/2018من تاريخ ( ،17.4.2018مرفق طيه).
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  31,500شاقل من اجل االمن واالمان في المدارس بتمويل وزارة المعارف بمبلغ
 28,350شاقل ومبلغ  3,150شاقل من صندوق االعمال غير المحددة( ،مرفق طيه).
 .3المصادقة على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  25,000شاقل بتمويل مكتب الوصي العام من اجل برنامج النهوض
االقتصادي للنساء( ،مرفق طيه).
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  50ألف شاقل لتجديد تراكتورون واقتناء معدات تقنيه من صندوق االعمال غير
المحددة.
 .5اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  653,015شاقل بتمويل وزارة الداخلية من اجل اقامة قاعة تعازي( ،مرفق
طيه).
 .6اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  38,000شاقل من اجل اقتناء اثاث للروضات الجدد من صندوق االعمال غير
المحددة.
 .7المصادقة على اقتناء اثاث للروضات الجدد من جمعية البر واالحسان بمبلغ  38,000شاقل.
 .8تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  395واضافة مبلغ  246,323شاقل من اجل اعمال اتاحه في المدرسة اإلعدادية أ
بتمويل صندوق االعمال غير المحددة.
 .9المصادقة على التعاقد مع المحامي تومر ميراز لتمثيل مجلس محلي طرعان وسلطات محليه اخرى والتوجه
لمحكمة العدل العليا من اجل تقديم التماس بشأن التخطيط القطري لتوسعة الكسارة.
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
رئيس المجلس :نرفع أسمي آيات التعازي بوفاة العالم ابراهيم حسن عدوي رحمه هللا الذي وافته المنية قبل
عدة ايام العالم الجليل الذي وصل صيته العالم بأكمله رحمه هللا واسكنه فسيح جناته.
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس رقم  5/11/2018من تاريخ ( ,17.4.2018مرفق طيه).
قرار:
صوت مع البروتوكول 7 -اعضاء
امتنع عن التصويت -عضو واحد.
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  31,500شاقل من اجل االمن واالمان في المدارس بتمويل وزارة المعارف بمبلغ
 28,350شاقل ومبلغ  3,150شاقل من صندوق االعمال غير المحدده(,مرفق طيه).
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على الميزانيه غير العاديه اعاله.
قرار :صوت مع االقتراح  8اعضاء.
 .3المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  25,000شاقل بتمويل مكتب الوصي العام من اجل برنامج النهوض
االقتصادي للنساء( ,مرفق طيه).
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على الميزانيه غير العاديه اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  50الف شاقل لتجديد تراكتورون واقتناء معدات تقنيه من صندوق االعمال غير
المحدده.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على الميزانيه غير العاديه اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .5اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  653,015شاقل بتمويل وزارة الداخليه من اجل اقامة قاعة تعازي( ,مرفق طيه).
شرح رئيس المجلس عن ضرورة اقامة قاعه لتقدمة التعازي في القريه خاصةً في ظروف عدم وجود قاعه تعازي
في القريه ونصب خيام العزاء في الشوارع.
لقد رأى المجلس انه من الصواب اقامة هذه القاعه في مسجد صالح الدين والذي بكونه المالك لهذه االرض.
قرار :تقرر باالجماع.
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 .6اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  38,000شاقل من اجل اقتناء اثاث للروضات الجدد من صندوق االعمال غير
المحدده.
شرح رئيس المجلس المحلي انه تم افتتاح ثالث روضات اطفال وهنالك حاجه لشراء اثاث لهذه الروضات الجدد.
قرار :تقرر باالجماع.
 .7المصادقه على اقتناء اثاث للروضات الجدد من جمعية البر واالحسان بمبلغ  38,000شاقل.
رئيس المجلس :بنا ًء على استشاره قانونيه يجب المصادقه على اقتناء االثاث لهذه الروضات من جمعية البر
واالحسان المذكوره اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .8تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  395واضافة مبلغ  246,323شاقل من اجل اعمال اتاحه في المدرسه االعداديه أ
بتمويل صندوق االعمال غير المحدده.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .9المصادقه على التعاقد مع المحامي تومر ميراز لتمثيل مجلس محلي طرعان وسلطات محليه اخرى والتوجه
لمحكمة العدل العليا من اجل تقديم التماس بشأن التخطيط القطري لتوسعة الكساره.

قام رئيس المجلس بتقديم شرح عن مراحل المصادقه على توسعة الكساره اتجاه شمال غرب القريه وقبل
يومين تم عقد جلسه في الموضوع.
لقد طلبنا بفصل موضوع نقل المنشئات من قرب البلده الى منطقه بعيده ومنخفضه جدا وذلك للحد قدر
المستطاع من الغبار والضجيج.
اما عن موضوع اقرار الخارطه التفصيليه لقد طلبنا اجراء جوله خالل فصل الصيف وليس في يوم ماطر
كما صادف قيل يومين حين عقدت الجلسه واستضفنا اللجنه.
لقد قمنا بعرض موقف المجلس امام اللجنه وعارضنا بشده موضوع توسيع الكسارة.
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نحن عملنا في مسار االعتراض على التوسعه وهنالك مسار ثاني وهو التوجه وااللتماس لمحكمة العدل
العليا وهنالك سلطات محليه اخرى مستعده ان تشاركنا في تقديم االلتماس بشكل جماعي.
لقد قام المستشار القضائي بشرح ضرورة المصادقه على التعاقد بدون اجراء مناقصه او عطاء كونه يمثل
مجالس اخرى.
قرار :تقرر باالجماع.

_________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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