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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  3112/1المنعقدة يوم االحد الموافق  3112/11/31في تمام الساعة  13:21وذلك في قاعة قسم
الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى احمد غليون -نائب أول

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

رامز محمود جابر -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

أحمد قاسم جبارين -مدير حسابات رئيسي

الغياب:
مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

عماد ملك محاميد -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

عمر احمد اغبارية -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المصادقة على محضر جلسة رقم .11/3113
المصادقة على محضر جلسة رقم2012/15 .
اإلطالع على محضر جلسة المراقبة رقم  1/3112الخاصة بتقرير المراقب الخارجي للبلدية.
المصادقة على امر فريضة الضريبة العامة للسنة المالية .3112
المصادقة على فتح حساب في بنك السلطات المحلية " דקסיה" خاص بالمعامالت المالية لليوم الطويل وتوكيل اصحاب حق
التوقيع للتوقيع على المستندات المالية .
المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم 134214الخاص في مدرسة االمتنبي (على اسم البلدية )411332112
المصادقة على ابطال حق التوقيع من حساب األهل رقم رقم  134214الخاص في مدرسة االمتنبي للسيد اغباريه محمود
.32223433

 .8المصادقة على رسوم اشتراك المواطن للقانون المساعد الخاص بشبكة تصريف مياه األمطار.
 .9المصادقة على رسوم اشتراك المواطن للقانون المساعد الخاص بتعبيد الشوارع.
 .10المصادقه على اختيار لجنة الختيار المحاسب.
 .11طلب مدرسة عين ابراهيم تغيير حق التوقيع.
 .12طلب مدرسة قحاوش تغيير حق التوقيع.
 .13المصادقة على امر فرض الضريبة المحتلن لعام .3112
 .14المصادقه على انضمام مجلس زيمر

مجرى الجلسة:

افتتح الجلسه رئيس البلديه بالبسملة ثم طلب عضو البلديه محمد صبحي جبارين مداخلتين :
-1المباركة لعضو البلديه محمد صبحي محاجنه بمناسبة تعيينه مهندس مجلس طلعة عاره.
-3تقديم الشكر لعضو البلديه االخ فيصل محاجنه على المهنيه التي تحلت بها لجنة المناقصات بالنسبة لمناقصة
مركز الطواريء في المدينه  .ونعتز ونفتخر ان مؤسسة مركز النور االسالمي التي اقامتها الحركة االسالميه
تخدم جميع سكان المدينه  .ونستنكر من جمعية مركز الحياة بهجومها على لجنة العطاءات والحركة االسالميه ،
وستبقى الحركة االسالميه وعيادة النور لخدمة اهالي مدينه ام الفحم .
فيصل ظاهر  :لقد اتخذنا القر ار الصحيح في هذه المناقصه مع انني كنت متعاطفا مع مركز الحياة  ،ولو كنا قد
اتخذنا قرارنا لمركز الحياة لكانت المحكمة قد الغت القرار
الشيخ خالد حمدان  :لقد كان اختيار لجنة العطاءات نزيها ومهنيا وقد اثرت ان تكون مناقصة لتشغيل مركز
الطواريء حيث كان طلب الوزارة تعيين مركز بدون مناقصه  .واشكر عضو البلديه السيد فيصل محاجنه على
تعامله مع المناقصات .
عدنان خالد  :اطلب من مركز النور ان يتعاون مع مركز الحياه البقائه حيا لخدمة اهالي المدينه .
 .1المصادقة على محضر جلسة رقم .81/2182

تعديل رقم  11ذكر الحوض والقسيمه .
----------------------------------------------- .2المصادقة على محضر جلسة رقم2012/15 .
تمت المصادقة عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .3اإلطالع على محضر جلسة المراقبة رقم  8/2182الخاصة بتقرير المراقب الخارجي للبلدية.
تأجيل الموضوع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على امر فريضة الضريبة العامة للسنة المالية .2182
تمت المصادقة عليه باالجماع.

----------------------------------------------- .5المصادقة على فتح حساب في بنك السلطات المحلية " דקסיה" خاص بالمعامالت المالية لليوم الطويل
وتوكيل اصحاب حق التوقيع للتوقيع على المستندات المالية .
تمت المصادقة عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم 124214الخاص في مدرسة االمتنبي (على اسم البلدية
)411227812
وتوكيل حق التوقيع لكل من:
.1المديرة السيده منتهى اغباريه هوية رقم .31223223
.2السيد رائد سعيد هوية رقم28356418.
.3السيد محمد علي ذياب هوية رقم59455535.
تمت المصادقة عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على ابطال حق التوقيع من حساب األهل رقم رقم  124214الخاص في مدرسة االمتنبي للسيد
اغباريه محمود .22223422
تمت المصادقة عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على رسوم اشتراك المواطن للقانون المساعد الخاص بشبكة تصريف مياه األمطار.
تأجيل الموضوع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على رسوم اشتراك المواطن للقانون المساعد الخاص بتعبيد الشوارع.
تأجيل الموضوع.
----------------------------------------------- .10المصادقه على اختيار لجنة الختيار المحاسب.
تعيين لجنة العطاءات الختيار الموظفين الكبار وفقا للبند 131ب لقانون البلديات -مرفق النص ,-وبعد مناقشة
الموضوع تقرر باجماع الحضور ما يلي:






تعيين اعضاء البلدية السيد محمد صبحي جبارين مندوبا عن االئتالف والسيد رامز محمود جابر
جبارين مندوبا عن المعارضة كأعضاء البلدية في لجنة االختيار.
كما اقر المجلس المجلس البلدي اقتراح رئيس البلدية بتعيين المحامي مصطفى قبالوي المستشار
القضائي للبلدية عضوا في اللجنة بدال من المدير العام للبلدية كما ينص عليه البند رقم 131ب -ج
وذلك بسبب شغور هذه الوظيفة.
يرأس اللجنة الشيخ خالد حمدان بكونه رئيسا للبلدية.
التوجه الى وزارة الداخلية لتعيين مندوب الوزير في اسرع وقت ممكن.

----------------------------------------------- .11طلب مدرسة عين ابراهيم تغيير حق التوقيع.
تمت المصادقة باالجماع.
------------------------------------------------

 .12طلب مدرسة قحاوش تغيير حق التوقيع.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقة على امر فرض الضريبة المحتلن لعام .2182
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .14المصادقه على انضمام مجلس زيمر
تأجل الموضوع لجلسة اخرى يدعى اليها مدير عام شركة مياه وادي عارة.
------------------------------------------------

تقرر عقد جلسة يوم االحد القادم الساعة السادسة والنصف مساءا في قسم الهندسة التمام بحث المواضيع المؤجلة.
بإحترام
ناصر خالد اغباريه

