----29/08/2013--توثيق491:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  3102/4المنعقدة يوم االربعاء الموافق  3102/10/10في تمام الساعة  00:11وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى احمد غليون -نائب أول

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

رامز محمود جابر -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

أحمد قاسم جبارين -مدير حسابات رئيسي

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

الغياب:
مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

عماد ملك محاميد -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

عمر احمد اغبارية -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الموازنة العامة للبلدية لعام  . 3102مرفق طيه محضر جلسة المالية الخاصة بالموازنة العادية والغير عادية.

مجرى الجلسة:
افتتح رئيس البلدية بالبسملة قائال " بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم"

بداية قدم رئيس البلدية واعضاء البلدية والحضور التعازي القلبيه بوفاة والدته  ,سائلين المولى عز وجل ان يدخلها الجنه  ,ثم
رحب جميع الحضور بالسيد احمد محمود جبارين باستالم مهامه كسكرتير البلدية  ,وايضا تم الترحيب بكل من السيد جمعه احمد
 -المدير المالي للبلديه والسيد احمد قاسم جبارين مدير الحسابات الرئيسي للبلديه.

 .1المصادقة على الموازنة العامة للبلدية لعام  . 3142مرفق طيه محضر جلسة المالية الخاصة بالموازنة
العادية والغير عادية.
عرض رئيس البلدية مشروع الموازنه العامه العادية وغير العادية للبلدية للسنة المالية  3102امام اعضاء
المجلس الحضور مبينا ابواب المدخوالت والمصروفات  ,وكذلك تقدم األخ جمعه احمد بعرض الميزانيه.
ثم شرع اعضاء المجلس البلدي ببحث الموازنات من خالل األسئله واألستفسارات حول ابواب الموازنه
المختلفه  ,اجاب عليها رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية ومحاسب البلدية.
وافق اعضاء المجلس البلدي باألجماع على اقتراح عضو البلديه السيد وائل خليل جبارين حول جباية األموال
من الالفتات واالرمات.
قدم السيد فيصل اقتراحه بخصوص عرض الميزانيه على لجان البلديه اوال ثم عرضها على المجلس البلدي
للمناقشه األولى واقرارها في جلسة اخرى.
قدم السيد جمال محمود محاميد حول جباية ترخيص المحالت التجاريه واجرة الواحه.
اقترح عضو االبلديه السيد محمد صبحي جبارين المصادقه على الميزانيه من قبل جميع اعضاء المجلس البلدي
بدون استثناء بما فيهم اعضاء المعارضه ألسباب ثالثه:
 .1تيمنا ومباركه للسيد جمعه احمد باستالمه وظيفة محاسب البلديه.
 .2اعداد الميزانية بشكل مرتب وممتاز.
 .3ارتفاع نسبة الجباية.
اقترح عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين ان تؤجل المصادقة على الميزانية بعد اجراء التعديالت أو
التصويت ضد الميزانية من قبل أعضاء المعارضة.
اقترح عضو البلدية السيد فيصل ظاهر محاجنه على اعضاء المعارضه األمتناع وعدم التصويت ضد الميزانية
.
اقرح رئيس البلدية الشيخ خالد محمد حمدان المصادقه على الميزانيه العامه للسنه الماليه  3102بمبلغ
273,322مليون شيكل.
والمصادقه على الميزانيه غيرالعاديه للسنه الماليه  3102بمبلغ شيكل.
عرضت الميزانية على التصويت فصوت على المصادقه على الميزانيه كل من:
.1
.2
.3
.4
.5

الشيخ خالد محمد حمدان  -رئيس البلدية
السيد مصطفى احمد غليون  -نائب رئيس البلدية
السيد محمد صبحي جبارين  -عضو البلديه
السيد فاروق عوني محاجنه  -عضو البلديه
السيد محمد صبحي محاجنه  -عضو البلديه

 .6السيد جمال محمود محاميد -عضو البلديه
وصوت ضد الميزانيه كل من:
.1
.2
.3
.4

السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلديه
السيد عدنان خالد طه  -عضو البلديه
السيد محمد حسن تلس  -عضو البلديه
السيد وائل خليل جبارين  -عضو البلديه

وامتنع عن التصويت:
 .1السيد فيصل ظاهر محاجنه  -عضو البلديه
وبهذا تم اقرار الميزانية للسنة المالية .3102

-----------------------------------------------بإحترام
ناصر خالد اغباريه

