14.6.2017

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 7/11/2017
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  7/11/2017يوم االرععا الموافق  14.6.2017في تمام
الساعة السادسة مسا ً 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 اعو جبل  ,عضو المجلس
 .6هاني عبيد ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8زياد سمعان ,عضو المجلس
 .9محمد نصار ,عضو المجلس
 .10زاهي غبن ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسه:
 .1اياد نصار ,عضو المجلس
 .2عاطف عدوي ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسه:
 .1رعحي دحله ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .3عال دحله ,المستشار القضائي
 .4عرسان صباح ,مراقب المجلس
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  6/11/2017من تاريخ (,10.5.2017مرفق
طيه).
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  100الف ش.ج ,لتخطيط قاعه للمدرسه االبتدائيه "د" والمدرسه
االبتدائيه "أ" بتمويل صندوق االعمال غير المحدده.
 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  150الف ش.ج من اجل معالجة ومتابعة موضوع توسعة الكساره
بتمويل صندوق االعمال غير المحدده.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  84,438ش.ج لمشروع "سلة العلوم لسنة  ," 2017بتمويل من
وزارة العلوم بمبلغ  75,994ش.ج (مرفق طيه) ومبلغ  8,444ش.ج من صندوق االعمال غير
المحدده.
 .5اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  270,000ش.ج بتمويل وزرة المعارف من اجل اتاحة صفوف
لذوي عسر سماعي( ,مرفق طيه).
 .6تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  332تخطيط عام واضافة مبلغ  100الف ش.ج بتمويل صندوق
االعمال غير المحدده.
 .7تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  359شوارع  ,106 ,105 ,5اضافة مبلغ  700الف ش.ج ,بتمويل مبلغ
 630الف ش.ج من وزارة الداخليه (مرفق طيه) ومبلغ  70الف ش.ج من صندوق ضريبة
الشوارع( ,مرفق طيه).
مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=B9fH0FxxUd0
رئيس المجلس يطلب ادراج الموضوع التالي الى جدول اعمال الجلسة:
أ .المصادقة على تعيين السيدة ياسمين حنا بدل السيدة نبيله سالمه كعضوة اداره في الشركة
االقتصادية طرعان (חברת דירקטוריון ).
قرار :تقرر باألجماع اضافة البند اعاله الى جدول اعمال جلسة المجلس المحلي.
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افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور.

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  6/11/2017من تاريخ (,10.5.2017مرفق
طيه).
قرار :تقرر باالجماع المصادقه على جدول اعمال جلسة المجلس المحلي.
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  100الف ش.ج ,لتخطيط قاعه للمدرسه االبتدائيه "د" والمدرسه
االبتدائيه "أ" بتمويل صندوق االعمال غير المحدده.
رئيس المجلس :غالبية المدارس يوجد عجانبها قاعات الستعمال المدرسه ما عدا المدرسه االعتدائيه "د"
والمدرسه االعتدائيه "أ" حيث ال توجد قاعه لالستعمال المدرسي لذلك هنالك نيه لتخطيط قاعات
متواضعه لكل مدرسه.
قرار :تقرر باالجماع.
 .3اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  150الف ش.ج من اجل معالجة ومتابعة موضوع توسعة الكساره
بتمويل صندوق االعمال غير المحدده.
رئيس المجلس المحلي :موضوع توسعة الكساره وعملها عحاجه الى متاععه ويتوجب علينا الحصول
على تقارير من اشخاص مختصين عالموضوع ومتاععه االمر لكي نحصل على تصريح الغا ترخيص
العمل وايضا علينا التصدي لموضوع التوسعه عكل الطرق القانونيه المتاحه امامنا.
المجلس المحلي سيكون جاهز وايضا سيقوم عتقديم شكوى قضائيه حتى لو وصلنا الى محكمة العدل
العليا لذلك علينا ان نكون جاهزين عتقارير مهنيه عموضوع البيئه وعموضوع صحة الجمهور.
قرار :تقرر باالجماع.
 .4اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  84,438ش.ج لمشروع "سلة العلوم لسنة  ," 2017بتمويل من
وزارة العلوم بمبلغ  75,994ش.ج (مرفق طيه) ومبلغ  8,444ش.ج من صندوق االعمال غير
المحدده.
رئيس المجلس :الحديث يدور عن سلة علوم محليه.
قرار :تقرر باالجماع.
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 .5اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  270,000ش.ج بتمويل وزرة المعارف من اجل اتاحة صفوف
لذوي عسر سماعي( ,مرفق طيه).
رئيس المجلس :لقد تلقينا هذه الميزانيه من قبل وزارة المعارف من اجل اتاحة الصفوف التي يتواجد
فيها الطالب ذوي العسر السماعي لذلك هذه الميزانيه مرصده من اجل تجهيز الصفوف واتاحتها.
قرار :تقرر باالجماع.
 .6تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  332تخطيط عام واضافة مبلغ  100الف ش.ج بتمويل صندوق
االعمال غير المحدده.
قرار :تقرر باالجماع.
 .7تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  359شوارع  ,106 ,105 ,5اضافة مبلغ  700الف ش.ج ,بتمويل مبلغ
 630الف ش.ج من وزارة الداخليه (مرفق طيه) ومبلغ  70الف ش.ج من صندوق ضريبة الشوارع,
(مرفق طيه).
محاسب المجلس شرح عن الموضوع وعن المشروع عاالضافة الى اعمال الكهرعا في الشوارع اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .8المصادقه على تعيين السيده ياسمين حنا بدل السيده نبيله سالمه كعضوة اداره في الشركه
االقتصاديه طرعان (חברת דירקטוריון ).
قرار :تقرر باالجماع.

_________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_________________
عماد دحلة
رئيس المجلس
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