----29/08/2013--توثيق691:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  3102/5المنعقدة يوم االثنين الموافق  3102/10/32في تمام الساعة  00:11وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

عماد ملك محاميد -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

رامز محمود جابر -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

الغياب:
مصطفى احمد غليون -نائب أول

موسى نمر محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

عمر احمد اغبارية -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المصادقه على محضر جلسه رقم .0/3102
المصادقه على محضر جلسه رقم . 3/3102
المصادقه على محضر جلسه رقم . 2/3102
المصادقة على تقاعد الموظفين المرفقه اسماؤهم في القائمه مع الشروط المحسنه حسب منشور وزارة الداخليه.
بحث طلب ورثة المرحوم حديث وراد بويرات حول اصداره خارطة أليجاد طريق بديله للطريق المصادق عليها.
المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة الزهراء( على اسم البلدية  ) 511332012وتوكيل السيده خالديه محاميدهويه
رقم  35053200والسيد سالم عياش رقم هويه  39050525والسيد رائد 30259000كاصحاب حق التوقيع .
المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  0105233لمدرسة الزهراء ( على اسم البلدية  ) 511332012وتوكيل السيده
خالديه محاميد هويه رقم  35053200والسيده سلوى محاجنه رقم هويه  50522222كاصحاب حق التوقيع .

 .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مالعب كرة القدم بمبلغ  023,222شيكل على النحو التالي:
 .9المصادقة على تعديل اصحاب حق التوقيع للبلدية كالتالي :
 .10المصادقة على الغاء تخويل صالحيات محاسب البلدية للسيد احمد قاسم جبارين  -مدير الحسابات الرئيسي وعدم توكيله
كصاحب حق التوقيع على المستندات المالية والبنكيه .
 .11المصادقة على تكليف lمهام صالحيات سكرتير البلدية للسيد احمد محمود لقيامه بمهمات سكرتير البلدية اضافة لعمله
الحالي.
 .12المصادقه على تجديد تعيين السيد مصطفى سهيل محاميد في مجلس ادارة شركة مياه وادي عاره.
 .13بحث طلب اعضاء المعارضه حول الجبايه وبيت السيد عبد الخالق فريد.

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

 .1المصادقه على محضر جلسه رقم .6/3162

تمت المصادقه عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقه على محضر جلسه رقم . 3/3162
تمت المصادقه عليه باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقه على محضر جلسه رقم . 2/3162
تمت المصادقه عليه باالجماع.
ويعدل بذلك سوا عضو البلديه السيد وائل ابو زينه.
----------------------------------------------- .4المصادقة على تقاعد الموظفين المرفقه اسماؤهم في القائمه مع الشروط المحسنه حسب منشور وزارة
الداخليه.

تمت المصادقه عليه باالجماع .
----------------------------------------------- .5بحث طلب ورثة المرحوم حديث وراد بويرات حول اصداره خارطة أليجاد طريق بديله للطريق المصادق
عليها.

حضر الى الجلسه االستاذ حجار وأبدى وجهة نظره من خالل تقديم اقتراح هندسي بديل للطريق االرض وبعدد
ذلك قام السيد فريد شقير بعرض االقتراح مهنيا وهندسيا .
مهندس البلديه السيد سليمان حسين قام ايضا بالتعليق على هذا االقتراح هندسيا ومهنيا .
اقتراح رئيس البلديه لجنة ثالثيه مرافقه للسيد فريد شقير لفحص ملكيات االراضدي هندا (االقتدراح المقددم مدن
قبل السيد فريد شقير).

اعضاء اللجنة –
 -1محمد حسن تلس ابو نسيم

 -2محمد صبحي جبارين

-3فيصل محاجنه

تقدم اللجنة التصور خالل اسبوعين للمجلس البلدي .
----------------------------------------------- .6المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة الزهراء( على اسم البلدية  ) 311332612وتوكيل السيده خالديه
محاميدهويه رقم  33933962والسيد سالم عياش رقم هويه  31232393والسيد رائد
39231269كاصحاب حق التوقيع .

تمت المصادقه ويوكل بذلك السيده خالديده محاميدد – مدديرة المدرسده هويده رقدم  35053200والسديد سدالم
عيدداش هويدده رقددم –  29525262والسدديد رائددد سددعيد مملددل البلديدده – هويدده رقددم  30259000كاصددحاب حددق
توقيع على الحساب .
----------------------------------------------- .7المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  6193233لمدرسة الزهراء ( على اسم البلدية ) 311332612
وتوكيل السيده خالديه محاميد هويه رقم  33933962والسيده سلوى محاجنه رقم هويه 39322922
كاصحاب حق التوقيع .

تمت المصادقه على ان يكون صاحب حق التوقيع للحسداب السديده خالديده محاميدد – مدديرة المدرسده هويده
رقم  35053200والسيده سلوى محاجنه هويه رقم . 50522222
----------------------------------------------- .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مالعب كرة القدم بمبلغ  623,229شيكل على النحو التالي:
المدخوالت:
وزارة اللقافه والرياضه
المصروفات:
اعمال مقاولة

132,779شيكل
132,779شيكل

تمت المصادقه على ذلك باالجماع .
----------------------------------------------- .9المصادقة على تعديل اصحاب حق التوقيع للبلدية كالتالي :
 1.رئيس البلدية وفي حالة غيابه القائم باعمال رئيس البلدية او نائب رئيس البلدية.
 2.محاسب البلديه السيد جمعه اغباريه على ان يكون توقيع محاسب البلديه الزاميا .على كافة المستندات
المالية والبنكية.

تمت المصادقه على ذلك باالجماع .
------------------------------------------------

 .10المصادقة على الغاء تخويل صالحيات محاسب البلدية للسيد احمد قاسم جبارين  -مدير الحسابات الرئيسي
وعدم توكيله كصاحب حق التوقيع على المستندات المالية والبنكيه .
تمت المصادقه على ذلك باالجماع .
----------------------------------------------- .11المصادقة على تكليف lمهام صالحيات سكرتير البلدية للسيد احمد محمود لقيامه بمهمات سكرتير البلدية
اضافة لعمله الحالي.

تمت المصادقه عليه باالجماع وكذلك تم توكيله مركز صالحيات مركز جلسات ومتابعتها .
----------------------------------------------- .12المصادقه على تجديد تعيين السيد مصطفى سهيل محاميد في مجلس ادارة شركة مياه وادي عاره.

تمت المصادقه عليه باالجماع .
----------------------------------------------- .13بحث طلب اعضاء المعارضه حول الجبايه وبيت السيد عبد الخالق فريد.

تم طرح االمر من قبل اعضاء البلديه :
· تقديم اقتراحات عمليه لقسم الجبايه .
· اتباع النظم القانونيه بموضوع الجبايه بمتابعة مستشار البلديه .
-----------------------------------------------بإحترام
ناصر خالد اغباريه

