-توثيق923:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T5/2015المنعقدة يوم االربعاء الموافق  0222/20/20في تمام الساعة
 20:22وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

وسام قاسم اغبارية -نائب

دمحم توفيق محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -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

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

الغياب:
تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

اياد قاسم زيد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
 .1المصادقة على التغييرات في الميزانية العادية لعام .0222

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 .حياكم هللا وبارك هللا فيكم  .نبدأ جلستنا  ,هناك جلستان االولى غير اعتيادية.

 .1المصادقة على التغييرات في الميزانية العادية لعام .2102
مرفق اطار الميزانية العادية لعام  0222مع توضيح التغييرات واطار الميزانية بعد التغيير.
التغييرات هي:
 .1.1اضافة مدخوالت هبة موازنة اضافية لمرة واحدة بقيمة  0,022,222ش.ج واضافة هبة موازنة
مشروطة بقيمة  000,222ش.ج.
 .1.2اضافة بند المصروفات" لمرة واحدة "بقيمة  0,022,222ش.ج واضافة بند المصروفات المشروطة
بقيمة  000,222ش.ج.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -تحدث عن التغيير وقال  :حصلنا على هذا المبلغ  0,022مليون شاقل
من خالل موضوع اللجنة القطرية ونضالها في سبيل الحصول على الميزانيات  ,وهذا النضال منذ اشهر حيث
انه والول مرة اللجنة القطرية تتعامل في الشكل المهني  ,في البداية وزارة المالية اعطت المبلغ  222مليون
شاقل وحصتنا منها  0,022مليون شاقل ثم تبعها  222مليون في مجال التطوير وستكون حصتنا  2مليون شاقل
 ,كان لنا جلسة لسكرتارية اللجنة القطرية وسنكمل النضال  ,الموعد االول للمصادقة على الميزانية انتهى
ونحن بصدد الموعد الثاني لترتيب امور الميزانية ونحن نرجو ان تكون الجلسة معهم مثمرة.
كان لنا لقاء باواسط شهر  22/0222مع وزير المالية  ,حيث اعرب عن
استعداده لسد الفجوات وقال ليس باالمكان ان نقوم بالمساواه بين العرب واليهود ثم اعطى مهلة للجنة
المفاوضات العطاء حل قبل  02/22وقال انا اقرر واعطى تاريخ  :11/1وحتى يومنا لم يتم هذا االمر  ,ونحن
كرؤساء سلطات واعضاء بلديات سيكون لنا دور في الخطوات وربما تكون تصعيدية.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -هبة الموازنة هناك مبلغ مشروط الميزانية هي  %02من المبلغ.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -نحن وضعنا المبلغ المشروط الن وزارة المالية من تقوم باعطاء
المبلغ فنحن اضفناها.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -كل مبلغ من الهبات يقسم الى قسمين  ,قسم لتسديد العجز وقسم
للخدمات  ,طلبي ان تكون نسبة % 22من المنحة المشروطة بعام  0222وان تدفع لخدمات ومشاريع للمواطن .
وكذلك اطلب في ميزانية  0220ان توضع بنود للمصروفات المشروطة.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب رئيس البلدية  -نحن نصرف من ميزانية البلدية على المعارف  2..2مليون
ش.ج.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -مع احترامي للمالحظات التي اثرتها فانني ادعوك لقراءة تعليمات
الهبة المشروطة يتم صرفها فقط لتسديد العجز  ,اما الهبة  0,022مليون شاقل باالمكان ذلك.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -نحن نقوم بتغطية ميزانيات للمعارف والرفاه من ميزانية البلدية وهذا
يعود للمواطن  ,وعندما جلسنا مع وزارة الداخلية الخذ قرض هدفنا منه تقديم الخدمات بنفس المنطق الذي
تتحدث فيه.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -ما اثر سلبيا في السنوات االخيرة منذ  0-0سنوات التقليصات
في هبات الموازنة وهذا احد اسباب العجز.
الشيخ خالد دمحم اغبارية  -رئيس البلدية  -سنستثمر  2مليون من اجل الخدمات للمواطنين  ,نحن من خالل
توجهنا للحكومة لنا ميزانية كوسط عربي من الحكومة السابقة  002مليون وخاصة للمواصالت  ,هذا الموضوع

نطالب به بقوة وهذا حقنا من السابق ولن نتنازل عنه وهذا سيدفعنا كثيرا الى االمام بالشوارع.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

