----11/12/2012--توثيق961:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1121/21المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  1121/22/10في تمام الساعة  20:11وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى احمد غليون -نائب أول

خالد جمعة اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

رامز محمود جابر -عضو

ايوب عمر جبارين -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

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

كارم محمود محاميد -مهندس معماري

شفيق نشأت قاسم -مدير التخطيط االستراتيجي

الغياب:
مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

عماد ملك محاميد -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

توفيق محمد قرمان -محاسب وسكرتير عام البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم . 22/1121
المصادقة على الخارطة الهيكلة  .بامكان اعضاء البلدية األطالع على الخارطة في قسم الهندسة.
المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  517ألقامة مقبرة عين الشعره.
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  002,111شيكل لترميم شوارع الجبارين بتمويل من وزارة الداخلية .
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع المحاميد بتمويل من وزارة الداخلية
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع االمتنبي الخاليل بتمويل من وزارة الداخلية.
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع المحاجنه منطقة المدارس بتمويل من وزارة

الداخلية.
 .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع عقاده بتمويل من وزارة الداخلية .
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  001,111شيكل لتحديث اضاءة الشوارع بتمويل من وزارة الداخلية .
 .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  171,111شيكل ألحصاء لدعم المباني لهزات ارضية بتمويل من وزارة
الداخلية .
 .11المصادقة على قرض قصير األمد بمبلغ مليون شيكل من البنك العربي ورهن المدخوالت الذاتية للبلدية لتسديد القرض .
 .12المصادقة على تخويل صالحيات محاسب البلدية للسيد احمد قاسم جبارين  -مدير الحسابات الرئيسي وتوكيله كصاحب حق
التوقيع على المستندات المالية وفق المادة (205ه) من قانون البلديات.
 .13المصادقة على فتح حساب خاص باسم المدرسة )( 711115210للمدارس على ان يكون صاحب حق التوقيع مدير
المدرسة وسكرتير المدرسة.
 .14المصادقة على فتح حساب خاص باسم البلدية ( )711115210للمدارس خاص لألهل على ان يكون صاحب حق التوقيع
مدير المدرسة ومنوب األهل ومندوب البلدية السيد رائد سعيد.
 .15المصادقة على اضافة شخصيات اخرى للجنة األمان على الطرق.

مجرى الجلسة:
افتتح 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 . 99/2192
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على الخارطة الهيكلة  .بامكان اعضاء البلدية األطالع على الخارطة في قسم الهندسة.
شرح مهندس البلدية عن التطورات التي طرات على الخارطة الهيكلية وعلى الرسالة التي تضمنت مالحظات قسم الهندسة
على الصيغة للخارطة الهيكلية التي بحثت في اللجنة اللوائية مرفق صورة عن هذه المالحظات.
شرح مخطط البلدية كارم محمود محاميد تفصيل للبنود المدونة في هذه الرسالة والطلبات للتصليحات المطلوبة من وزارة
الداخلية.
اقترح رئيس البلدية تبني مالحظات قسم الهندسة وارسال رسالة الى اللجنة اللوائية بعدم عرض الخارطة الهيكلية على لجنة
التوجية اال بعد تعديل الخارطة حسب مالحظات البلدية واقرار المجلس البلدي عليها بعد النعديل.
بعث رسالة الى حاكم اللواء بهذا الموضوع واطالعه على هذه التطورات مع نسخة الى مدير عام وزارة الداخلية ومديرة
دائرة التخطيط في القدس
عرص القرار على التصويت فووفق علية باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  527ألقامة مقبرة عين الشعره.
المدخوالت
اشتراك الموازنه
العامة250011421

المدخوالت الجديده
75,145شيكل

المدخوالت السابقة األضافة
64,605شيكل

10,540شيكل

731,445شيكل
826,304شيكل
796,050شيكل
901,449شيكل
المصروفات
المصروفات الجديدة
السابقة
901,449
 796,050شيكل
شيكل شيكل
 796,050شيكل
 901,449شيكل

وزارة الداخلية
المجموع
المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

94,859شيكل
105,399شيكل
األضافة
 105,399شيكل
 105,399شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  009,111شيكل لترميم شوارع الجبارين بتمويل من وزارة الداخلية .
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات
اعمال مقاولة

341,000شيكل
341,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع المحاميد بتمويل من وزارة الداخلية
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات
اعمال مقاولة

500,000شيكل
500,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع االمتنبي الخاليل بتمويل من وزارة الداخلية.
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات
اعمال مقاولة

500,000شيكل
500,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع المحاجنه منطقة المدارس بتمويل من وزارة
الداخلية.
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات

500,000شيكل

اعمال مقاولة

500,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  711,111شيكل لترميم شوارع عقاده بتمويل من وزارة الداخلية .
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات
اعمال مقاولة

500,000شيكل
500,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  001,111شيكل لتحديث اضاءة الشوارع بتمويل من وزارة الداخلية .
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات
اعمال مقاولة

340,000شيكل
340,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  271,111شيكل ألحصاء لدعم المباني لهزات ارضية بتمويل من وزارة
الداخلية .
المدخوالت
وزارة الداخلية
المصروفات
اعمال مقاولة

250,000شيكل
250,000شيكل

تمت المصادقة باالجماع.
واضاف السيد وائل جبارين ما يلي :على قسم الهندسة ان يحافظ على اصدار مناقصات مالئمة للمبالغ المصادق عليها في
هذه البنود
----------------------------------------------- .11المصادقة على قرض قصير األمد بمبلغ مليون شيكل من البنك العربي ورهن المدخوالت الذاتية للبلدية لتسديد القرض .
تحدث عضو البلدية فيصل الظاهر اطلب من رئيس البلدية عدم تكرار المصادقة على قرار بعد التنفيذ.
تحدث رثيس البلدية انة ليس من عادتنا طلب المصادقة بعد التنفيذ ولكن طلب القرض كان مفاجئا لتمكين البلدية من دقع
رواتب الموظفين في فترة عيد االضحى ولم يكن هناك امكانية لعقد جلسة طارئة لضيق الوقت وهذا امر طارئ.
عرض القرار على التصويت فعارضه وائل جبارين وامتنع فيصل ظاهر عن التصويت وصادق علية باقي االعضاء
الحاضرين.

----------------------------------------------- .12المصادقة على تخويل صالحيات محاسب البلدية للسيد احمد قاسم جبارين  -مدير الحسابات الرئيسي وتوكيله كصاحب
حق التوقيع على المستندات المالية وفق المادة (965ه) من قانون البلديات.

1.גזבר העירייה החליט לסיים את עבודתו בעירייה ,החל מיום  1-1-3112ומתפקידו כגזבר העירייה החל מיום 13-
.11-3113
2.בשלב זה  ,וכל עוד לא השולמו הליכי איוש המשרה שתתפנה  ,ובכדי לאפשר רציפות בפעילות העירייה מוצע
לפעול לפי סעיף ( 161ה) ( )3לפקודת העיריות ולמנות את מנהל החשבונות מר אחמד קאסם ג'בארין כממלא מקום
הגזבר לתקופה של  2חודשים .חתימתו של מר אחמד קאסם באה במקום חתימתו של גזבר העיריה מר תאופיק
קרמאן ,אשר יוצא לגמלאות החל מה  1בינואר .3112

חתימתו של מר אחמד קאסם יחד עם חתימתו של אחד מה"ה :
ראש העיריה שיך חאלד חמדאן
מוסטפא מחאמיד מ"מ ראש העיריה
מוסטפא ג'ליון מחאג'נה סגן ראש העיריה
בתוספת חותמת העיריה תחייב את העירייה לכל דבר ועניין.
عرض القرار على التصويت فووفق علية باالجماع .

----------------------------------------------- .13المصادقة على فتح حساب خاص باسم المدرسة )( 711225910للمدارس على ان يكون صاحب حق التوقيع مدير
المدرسة وسكرتير المدرسة.
على مقدم الطلب التوجه للمستشار القضائي ألجراء وتسجيل باقي المستندات المتعلقه بهذا األمر.
عرض القرار على التصويت فووفق علية باالجماع
----------------------------------------------- .14المصادقة على فتح حساب خاص باسم البلدية ( )711225910للمدارس خاص لألهل على ان يكون صاحب حق التوقيع
مدير المدرسة ومنوب األهل ومندوب البلدية السيد رائد سعيد.
على مقدم الطلب التوجه للمستشار القضائي ألجراء وتسجيل باقي المستندات المتعلقه بهذا األمر.
عرض القرار على التصويت فووفق علية باالجماع
----------------------------------------------- .15المصادقة على اضافة شخصيات اخرى للجنة األمان على الطرق.
مندوب السلطة الوطنية لألمان على الطرق
ممثل جيل الشباب
مدير مدرسة المتنبي
مدير مدرسة اعدادي
مدير مدرسة ثانوي
ممثل عن قسم الؤون األجتماعية
ممثل عن المركز الجماهيري

خضر اغبارية
خالدية محاميد
عبد الباسط محاميد
احمد رشيد
نادر اغبارية
محمد صالح

ممثل عن مشروع المدينة اآلمنه
ممثل عن عن وحدة مكافحة السموم
مركز السفريات في المدارس
ممثل عن وحدة ضبط النظام
ممثل عن مشروع شميد
مدير مركز الحذر لألرشاد

محمد رباح
محمد احمد
علي شايب
ابراهيم بويرات
ايمن شربجي
خضر احمد جبارين

لم يتم بحث الموضوع
------------------------------------------------

قام المستشار القضائي باصافة بند جديد حول طلب جمعية انوش قطعة ارض لبناء مقر لها,وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة
المخولة( المكونة من المستشار القضائي والمهندس كارم محمود )لدراسة هذا الطلب وتقديم توصية بهذا الخصوص ,تمت
المصادقة باالجماع.
مالحظة :سجل المحضر الحاج طاهر رجا طاهر.

بإحترام
طاهر رجا محاميد

