----11/12/2012--توثيق141:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2102/5المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2102/10/10في تمام الساعة  03:01وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
مصطفى احمد غليون -نائب أول

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

خالد جمعة اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

رامز محمود جابر -عضو

وبمشاركة كل من:
توفيق محمد قرمان -محاسب البلدية

الغياب:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

عماد ملك محاميد -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

ايوب عمر جبارين -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مرقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم .0/2102
المصادقة على اغالق الميزانيات الغير اعتيادية لعام .2100
المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  025044الخاص في مدرسة االمتنبي (على اسم البلدية  ) 511222010وتوكيل
حق التوقيع لكل من  .0 :المديرة السيده منتهى اغباريه.2 .السكرتيرة السيده ابتسام محاميد.
المصادقة على الغاء حق التوقيع للسيد اغبارية محمود هوية رقم  20006522من حساب األهل لمدرسة المتنبي رقم
 025005وتوكيل حق التوقيع للسيد  :مندوب األهل اياد اغباريه  -هوية 25792896
المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  420الخاصة ببناء الجناح الثاني لروضات الشيكون:
المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  232الخاصة ببناء الجناح الثاني لمدرسة األقواس على النحو التالي :
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء مدرسة افاق بمبلغ  264656150شيكل بتمويل من مفعال هبايس على النحو التالي

:
 .8المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  200الخاصة ببناء مركز المكفوفين على النحو التالي:
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية للقيام باعمال تطوير حي الظهر بمبلغ  260406111شيكل على النحو التالي:
 .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية ألضائة ملعب كرة القدم السالم بمبلغ  060526111شيكل على النحو التالي:
 .11بحث موضوع تعديل اللجان  6واضافة لجنة األمان على الطرق كلجنة الزامية وفق القانون.
 .12المصادقة على تقديم استئناف للجنة األستئناف القطرية على قرار اللجنه خارطة (-001م) ميعامي.
 .13المصادقة على تفعيل القانون المساعد للحراسة.
 .14المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  258,000شيكل بتمويل وزارة المعارف ألقامة زوايا عمل في المدرسة األهلية
ضمن مشروع األصالح التعليمي على النحو التالي:
 .15بحث موضوع منطقة البيار.
 .16المصادقة على فتح حساب خاص ألألهل لمدرسة ابن خلدون وتوكيل كل من السيده سهام ابو شقره والسيد رائد اغباريه -
والسيد خالد ابو منصور كمندوب عن األهل.

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

 .1المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم .3/2112
يضاف للمحضر بند رقم ( )04اعلى النحو التالي:

.2

.3

.4

.5

على الشركة األقتصادية جباية مستحقاتها من الضرائب والرسوم التطوير من اصحاب األراضي الخاصة
المحاذية لشارع الظهر.
-----------------------------------------------المصادقة على اغالق الميزانيات الغير اعتيادية لعام .2111
تمت المصادقة باألجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  423344الخاص في مدرسة االمتنبي (على اسم البلدية
 ) 311222113وتوكيل حق التوقيع لكل من  .1 :المديرة السيده منتهى اغباريه.2 .السكرتيرة السيده
ابتسام محاميد.
تمت المصادقة باالجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على الغاء حق التوقيع للسيد اغبارية محمود هوية رقم  23333322من حساب األهل لمدرسة
المتنبي رقم  423343وتوكيل حق التوقيع للسيد  :مندوب األهل اياد اغباريه  -هوية 25792896
تمت المصادقة باالجماع.
-----------------------------------------------المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  423الخاصة ببناء الجناح الثاني لروضات الشيكون:
المصدر
وزارة المعارف

المدخوالت المصادق عليها
سابقا
1,293,020شيكل

التغيير المطلوب
1,394,154

المجموع للمصادقة بعد
التعديل
2,687,174شيكل

شيكل
المصروفات

المصروفات المصادق عليها
سابقا

التغيير المطلوب

المجموع للمصادقة بعد
التعديل

اعمال مقاولة
وتخطيط

 1,293,020شيكل

1,394,154
شيكل

 2,687,174شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  292الخاصة ببناء الجناح الثاني لمدرسة األقواس على
النحو التالي :
المصدر

المدخوالت المصادق عليها
سابقا

التغيير المطلوب

المجموع للمصادقة بعد
التعديل

مفعال هبايس

3,496,396شيكل

3,155,517
شيكل

6,651,913شيكل

المصروفات

المصروفات المصادق عليها
سابقا

التغيير المطلوب

المجموع للمصادقة بعد
التعديل

3,155,517
شيكل

 6,651,913شيكل

اعمال مقاولة
وتخطيط

 3,496,396شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء مدرسة افاق بمبلغ  264336131شيكل بتمويل من مفعال هبايس
على النحو التالي:
المدخوالت:
مفعال هبايس
المصروفات:
اعمال مقاولة

2,865,051شيكل
2,865,051شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  211الخاصة ببناء مركز المكفوفين على النحو التالي:
المصدر
اشتراك البلدية بند
ميزانية
التأمين الوطني
بيع اراضي تجارية

المدخوالت المصادق عليها
سابقا

المجموع للمصادقة بعد
التغيير المطلوب
التعديل

73,767شيكل

0

73,767شيكل

3,479,028شيكل
2,436,644شيكل

0
800,000

3,479,028شيكل
800,000شيكل

الظهر
المجموع

5,989,439شيكل

شيكل
800,000
شيكل

6,789,439شيكل

المجموع للمصادقة بعد
المصروفات المصادق عليها
التغيير المطلوب
المصروفات
التعديل
سابقا
800,000
 6,789,439شيكل
اعمال مقاولة وتخطيط  5,989,439شيكل
شيكل
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية للقيام باعمال تطوير حي الظهر بمبلغ  261436111شيكل على النحو
التالي:
المدخوالت:
بيع قطع تجارية الظهر
المصروفات:
اعمال مقاولة

2,183,000شيكل
2,183,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية ألضائة ملعب كرة القدم السالم بمبلغ  161326111شيكل على النحو
التالي:
المدخوالت:
بيع قطع تجارية الظهر
المصروفات:
اعمال مقاولة

1,152,000شيكل
1,152,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .11بحث موضوع تعديل اللجان  6واضافة لجنة األمان على الطرق كلجنة الزامية وفق القانون.
قرر المجلس البلدي التالي:
السيد خالد جمعه اغبارية يحل محل السيد رياض جمال محاميد في جميع اللجان التي كان عضوا فيها 6وبنفس
الوظيفة  6السيد فاروق عوني محاجنه  6يحل مكان السيد مرعي عسليه في جميع اللجان التي كان عضوا فيها
وبنفس الوظيفة  6كما ويضاف السيد موسى نمر عضوا في لجنة الرياضة.
----------------------------------------------- .12المصادقة على تقديم استئناف للجنة األستئناف القطرية على قرار اللجنه خارطة (-311م) ميعامي.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقة على تفعيل القانون المساعد للحراسة.
يؤجل بحث الموضوع لجلسة القادمة للمجلس.

----------------------------------------------- .14المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  258,000شيكل بتمويل وزارة المعارف ألقامة زوايا عمل في
المدرسة األهلية ضمن مشروع األصالح التعليمي على النحو التالي:
المدخوالت:
وزارة المعارف
المصروفات:
اقامة وبناء زوايا عمل

258,000شيكل
258,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .15بحث موضوع منطقة البيار.
يتم دعوة السيد حجار بويرات واخوانه لجلسة مع اللجنة المخولة من المجلس البلدي  6بقرار المجلس البلدي
لفتح الشارع بالحد األدنى.
----------------------------------------------- .16المصادقة على فتح حساب خاص ألألهل لمدرسة ابن خلدون وتوكيل كل من السيده سهام ابو شقره والسيد
رائد اغباريه -والسيد خالد ابو منصور كمندوب عن األهل.
تمت المصادقة هاتفيا من يوم .03/0/2102
-----------------------------------------------بإحترام
توفيق محمد قرمان

