----توثيق333:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T2/2016المنعقدة يوم االربعاء الموافق  0272/20/71في تمام الساعة
 70:22وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

دمحم فوزي محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

الغياب:
اياد قاسم زيد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية للسنة المالية 0272ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية وغير
العادية للسنة المالية  0272ومحضر جلسة اللجنة المالية .-

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم

ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف

المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين.

 .1المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية للسنة المالية 6102ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه
الموازنة العادية وغير العادية للسنة المالية  6102ومحضر جلسة اللجنة المالية .-
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -استهل الجلسة بقوله  :كما تعلمون هذه الجلسة غير االعتيادية هي فقط
للمصادقة على الميزانية العادية بمبلغ  012مليون و  444الف ش.ج المرفق طيه وغير العادية المرفق طيه
للسنة المالية  0272ومالكات القوى العاملة وعددها  090وعلى رسالة التعديالت التي بين ايديكم  ,ثم تابع
حديثه قائال  :طموحنا وتطلعاتنا وامالنا واحتياجتنا كثيرة  ,وكلنا نطمح نحن بالذات كاعضاء مجلس بلدي الذين
نتحمل المسؤولية  ,ان نحظى بميزانية تلبي كل االحتياجات  ,اال اننا نحن نعيش بواقع صعب ومضغوط  ,حيث
هناك شح في الميزانيات اال اننا في جوانب معينة نعطيها اكثر واكثر ونضاعف باالنفاق عليها مثاال على ذلك
التربية والتعليم فنحن نخصها اكثر من غيرها اذ بدأنا نلمس النتائج االيجابية في تحصيل البجروت
% , 22وكذلك امتحانات المدارس االبتدائية" מיצב "ونخص كذلك الرفاه االجتماعي  .حيث اننا نصنف بالسلم
االجتماعي االقتصادي تدريج رقم ( .)0فهناك برامج ومشاريع كثيرة ,وايضا مجاالت اخرى نحن بحاجة ان
نطورها ونزيدها مثاال موضوع النظافة هناك ايضا تقدم  ,وكذلك على مستوى النفايات  ,كذلك حصلنا على
ميزانية خاصة للبيئة" סביבה שווה " ,كذلك على مستوى الشوارع فنحن نعمل حاليا بميزانية  2مليون ش.ج
من ميزانية التطوير  ,وفي منتزه اسكندر سنقوم بالمشروع قريبا حيث ننتظر المصادقة من مفعال هبايس وكذلك
منتزه سويسة سننطلق به هذا العام  ,كما اعلنا عن بناء قاعة رياضية في عين جرار بتكلفة  72مليون ش.ج ,
ما نعمل ونقوم به الكثير  .بيد اننا نصبو لالكثر وهذا منوط بتكثيف الجباية في هذا العام  0272وضعنا هدفا
النفسنا بالجباية اال اننا لم نصله  ,ولكن دائما نضع الهدف امامنا.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب رئيس البلدية  -نشكر اعضاء البلدية على مساهمتهم للجباية اعضاء ائتالف
ومعارضة ولهم شكر خاص  ,نحن جبينا  20مليون ش.ج بيد ان المصاريف هي ثابتة  ,فنحن نصرف على
التربية والتعليم  70مليون ش.ج وكذلك على الرفاه  74مليون ش.ج وجمع النفايات وتنظيف الشوارع 72
مليون ش.ج .ما مجموعه  45مليون ش.ج فالمصروفات ثابتة  ,وتعاقدنا السنة مع شركة جديدة لمسح قياسات
االبنية  ,خالل  2شهور ستكون المباشرة في العمل .كما ان هناك الميزانية للخطة الخماسية التي وعدت بها
الحكومة  72مليارد ش.ج للوسط العربي فمتوقع ان تكون حصة البلدية منها  72مليون ش.ج.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -هذه السنة الثالثة التي اعمل بها للمصادقة على الميزانية من قبل
اعضاء المجلس البلدي  ,ال اريد ان اتطرق لجميع البنود ولكن هناك امور ساتحدث عنها ,اعطت الوزارة مدة
حتى اخر شهر  0/0272تجهيز الميزانية حسب تعليمات الوزارة  .الهبة المشروطة لسنة  0272مع المقارنة مع
السنوات السابقة بقيت كما هي وضعنا  %72حسب تعليمات وزارة الداخلية  ,فالمعادلة واضحة كل تحصيل
للجباية اكثر نحصل هبة الموازنة اكثر ,بالنسبة لالجور هناك فرق من السنة الحالية للسابقة الفارق هو تشغيل
المساعدة الثانية في الروضات وهذا ال يكلف الميزانية  ,كذلك تعديل االرنونا تم بمصادقتكم  .فكل االشياء تقنية
حيث تم توزيع الميزانية قبل اسبوعين  .تقدم لنا االخوة اعضاء قائمة التوحيد مشكورين بمالحظات وانا كتبت
الرد المرفق عليها باللغة العبرية  .هناك مالحظة  :طلب مني الرئيس تعديل بعض البنود اال ان قيمة الميزانية لم
تتغير وهذه للمصادقة  .اكمل بشرح الميزانية الملخصة لعام  0272المدخوالت والمصروفات ثم قرأ
المالحظات التي تقدم به اعضاء قائمة التوحيد وقرأ الرد الذي اعده باللغة العبرية فالمالحظات والرد عليها هي
جزء ال يتجزأ من المحضر.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -هل المستشار القضائي ملزم بالحضور لجلسة لجنة المالية ام ال ؟
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هناك لجان يجب ان يكون المستشار القضائي حاضرا فيها .
اما بالنسبة لحضور جلسة اللجنة المالية فهو غير ملزم  ,فانا لست عضو جلسة انما انا ادعى للجلسة  .عدم
حضور المستشار القضائي لم يمس بصالحيات اللجنة.

الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -رد على تساؤل السيد رياض توفيق محاميد ضمن المالحظات التي
قدمها بخصوص مفوض شكاوى الجمهور قائال  :مفوض شكاوى الجمهور حاليا يقوم االخ ناصر بهذا الدور ,
نأجله حتى انتقالنا لبناية البلدية الجديدة  .بخصوص دورة צוערים اقترح اسماء من الموظفين  .اما بخصوص
دورات استكمال العضاء البلدية فيجب فحص قانونية االمر  .ثم عقب على موضوع االتحاد االوروبي حيث
قال  :االمر كان على مرحلتين االولى كانت دورات لطاقم التوجيه في البلدية وهم من كبار الموظفون واالن
نحن في المرحلة الثانية فهي تقديم اقتراحات للمشاريع  ,ففي زيارتنا االخيرة لالتحاد االوروبي طرحنا عليهم
موضوع (ترميم جذر البلد البيئة وتجميل البلد) هناك اقتراحات اولية نرجو ان نحظى بالموافقة على المشروع.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -نريد ميزانية خاصة لشق شارع في حارة الجبارين الذي يربط حي
الملساء مع حي عين التينة من اجل تفعيل خطوط الحافالت.
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -اقترح ان تكون ميزانية االحياء ضمن ميزانية التطوير وايصال
خطوط الكهرباء للبيوت.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -اتفقنا باالدارة تفعيل شركة الخطوط في جميع البلد وكذلك توزيع
الحدائق على االحياء.
بعد المناقشة واالستفسارات من قبل اعضاء المجلس البلدي والردود والتوضيحات من قبل رئيس البلدية ونوابه
والمحاسب كل في مجاله عرض الشيخ خالد دمحم اغبارية رئيس البلدية اقتراحه المصادقة على الميزانية العادية
بمبلغ  012مليون و 444الف ش.ج وغير العادية مع التعديالت حسب رسالة رئيس البلدية المرفقة
ومالكات القوى العاملة وعددها .090
التصويت:
صوت لصالح االقتراح  12عضوا.
امتنع عن التصويت  0اعضاء.
صوت ضد االقتراح  2اعضاء وهم (السيد جمال اسعد جبارين  ,السيد رامز محمود جبارين  ,السيد موسى
احمد جبارين  ,السيد رياض توفيق محاميد والسيد دمحم فوزي محاميد(
تمت المصادقة على الميزانية العادية بمبلغ  012,444مليون ش.ج وغير العادية للسنة المالية  0272مع
التعديالت حسب رسالة رئيس البلدية المرفقة ومالكات القوى العاملة وعددها  090باغلبية اعضاء المجلس
البلدي.

التصويت :نعم 70:ال 2 :االمتناع2 :
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

