----09/07/2015--توثيق692:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  5105/5المنعقدة يوم االربعاء الموافق  5105/15/10في تمام الساعة  00:11وذلك
في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

دمحم فوزي محاميد -عضو

وسام قاسم اغبارية -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

اياد قاسم زيد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -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

محمود زهدي محاجنة -مدير جناح المعارف
والرفاه والص

الغياب:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

خالد ماجد محاميد -نائب

دمحم توفيق محاميد -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4

المصادقة على محضر جلسة رقم  - 5105/4مرفق طيه.-
الرد على استجواب عضوي البلدية وقائمة التوحيد حول مستحقات الموظفين -مرفق طية االستجواب.-
شرح عن جمعية التربية والتعليم.
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مسجد عراق الشباب -مرفق طيه .-

 .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الكمال مقبرة عين الشعرة -مرفق طيه .-
 .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات عين الشعرة -مرفق طيه .-
 .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات البيار -مرفق طيه .-
 .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الضافة شوارع -مرفق طيه.-
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز مختبرات -مرفق طيه.-
 .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء مؤسسات عامة -مرفق طيه .-
 .11المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مالجئ -مرفق طيه .-

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة
والسالم على اشرف المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه أجمعين .رحب بالحضور وحياهم.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم  - 6102/4مرفق طيه.-
عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت
على المصادقة.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .2الرد على استجواب عضوي البلدية وقائمة التوحيد حول مستحقات الموظفين -مرفق طية االستجواب.-
عرض الشيخ طاهر نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع وطلب من السيد بالل الرد.
السيد اياد زيد  -عضو البلدية  -يجب ان يكون الرد خطيا وهذا حسب البند  60وليس شفهيا.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب رئيس البلدية  -قام بالرد على االستجواب بقوله  :بلدية ام الفحم حريصة على
ان تدفع جميع المستحقات للموظفين  ,ال شك باننا نمر بوضع اقتصادي صعب  ,نحن قمنا بدفع اغلب
المستحقات حتى  60/0/5105وسنقوم بدفع اخرى شهرين حتى  05/5/5105ويتبقى اخر شهر.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -لالسف لم تجاوب على كل االسئلة التي طرحت نريد ردود خطية
 ,جميع المستحقات يجب ان تدفع في كل شهر اوال باول  ,وهذه المستحقات تعتبر مركبا من الراتب  ,البلدية
التي لم تعمل وفق القانون ستكون عرضه لمحاكم من قبل الموظفين ومن قبل الصناديق نفسها ناهيكم عن تعيين
محاسب مرافق اذا لم يتم دفع المستحقات  6اشهر متتالية.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -اعتقد ان دور المعارضة في هذا الموضوع مغلوط هذا دور
لجنة العمال ونقابة العمال نحن طرف واحد ائتالف ومعارضة وما قامت به البلدية من دفع المستحقات حتى
 0/5105هذا انجاز. .
السيد وسام قاسم اغبارية  -عضو البلدية  -المشكلة قائمة وانا اعتبر استجواب االخوة من التوحيد هو الحرص
على مصلحة البلدية بالدرجة االولى وبالدرجة الثانية مصلحة العمال ,لي مأخذ واحد على الموضوع ياحبذا
طرح االستجواب على المجلس البلدي اوال قبل االعالن في الصحف النها تخلق بلبلة وكأن التوحيد هم ضد
البلدية واالمر غير ذلك  ,قامت البلدية بدفع المستحقات حتى  0/5105بدون ضغط كباقي البلديات التي

تستعمل ضدها الضغوطات.
السيد خالد ماجد محاميد  -نائب رئيس البلدية  -اؤكد على كل ما قاله وسام.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -مهمة مصلحة البلدية المعارضة مثل االئتالف  ,ومن حق كل
عضو بلدية تقديم استجواب  ,لماذا لم تدفع مستحقات الصناديق المختلفة مع الراتب ؟
الشيخ طاهر علي جبارين  -قائم باعمال رئيس البلدية  -نكتفي باقتراح السيد اياد زيد تقديم رد خطي.
----------------------------------------------- .3شرح عن جمعية التربية والتعليم.
د.محمود زهدي  -مدير جناح المعارف  -قدم شرحا عن جمعية التربية والتعليم وعن وخطوات التسجيل التي
بدأت منذ  6سنوات من اجل اقامة الجمعية وتابع قوله  :هذه جمعية بلدية مثلها مثل الشركة االقتصادية ولكنها
غير ربحية وهي تختص بشؤون التربية والتعليم  ,من خالل الجمعية سنعمل على ما يلي:
*تنظيم االدارة الذاتية في المدارس.
*تنظيم المشتريات والتوظيفات االدارية في المدارس.
*تشغيل اليوم الطويل عن طريق الجمعية بدال من شركة مقاولة خارجية وهذا كفيل بادخال مدخوالت وارباح
سيما وانه سيطرأ تغييرات ايجابية على المواضيع والمشاريع.
*تشغيل االكشاك في المدارس والتعاقد مع الفائزين سيكون مع الجمعية.
*اقامة مخيمان صيفية.
*تجنيد تبرعات من صناديق مختلفة لمصلحة التربية والتعليم.
السيد رامز محود جبارين  -عضو البلدية  -اين وصلنا منذ  6سنوات ؟
د .محمود زهدي  -مدير جناح المعارف  -نعم  ,قمنا بتقديم الطلب منذ  6 - 5.5سنوات ,كل وقت نحن
باتصاالت معهم  ,المماطلة من الوزارة وطلباتهم كانت تعجيزية  ,قمنا مؤخرا بزيارة مكتب الوزارة في القدس
مع السيد فايز حنا منذ  3شهور وما زلنا ننتظر.
الشيخ طاهر علي جبارين  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -بعد مصادقة الوزارة سنقوم بتسجيل الجمعية
عن طريق مكتب مسجل الجمعيات.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -بما ان االمر فيه مماطلة ممكن الخلل بالمتابعة  ,لماذا ال نكلف
شخصا للمتابعة ؟
د.محمود زهدي  -مدير جناح المعارف  -انا شخصيا اتابع الموضوع بشكل دائم.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تم اختيار ام الفحم عن طريق لواء حيفا وهذا ليس من عبث النهم
يريدون نجاحا وبلدية ام الفحم كفيلة بذلك.
الشيخ طاهر علي جبارين  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -شكر د.محمود زهدي على الحضور وعلى

الشرح.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مسجد عراق الشباب -مرفق طيه .-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة

المدخوالت
116,611ش.ج
116,611ش.ج
المصروفات
116,611ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الكمال مقبرة عين الشعرة -مرفق طيه .-

اشتراك الميزانية االعتيادية

المدخوالت
الجديدة
85,357ش.ج

85,357ش.ج

وزارة الداخلية

987,486ش.ج

918,212ش.ج

صندوق استرجاع قروض
اصحاب شركة المياه

32,697ش.ج

---

المصدر

المجموع

المدخوالت

االضافة
--69,274
ش.ج
32,697
ش.ج
101,971
ش.ج

1,105,540ش.ج 1,003,569ش.ج
المصروفات

اعمال مقاولة

1,105,540ش.ج 1,003,569ش.ج

101,971
ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات عين الشعرة -مرفق طيه .-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة

المدخوالت
3,029,895ش.ج
3,029,895ش.ج
المصروفات
2,925,895ش.ج

تأثيث
المجموع

104,000ش.ج
3,029,895ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات البيار -مرفق طيه .-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تأثيث
المجموع

المدخوالت
1,514,947ش.ج
1,514,947ش.ج
المصروفات
1,462,947ش.ج
52,000ش.ج
1,514,947ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على ميزانية غير اعتيادية الضافة شوارع -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
500,000ش.ج
500,000ش.ج
المصروفات
500,000ش.ج
500,000ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز مختبرات -مرفق طيه.-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع

المدخوالت
122,358ش.ج
122,358ش.ج

شراء معدات
المجموع

المصروفات
122,358ش.ج
122,358ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء مؤسسات عامة -مرفق طيه .-
المصدر
صندوق استرجاع قروض اصحاب شركة
المياه
المجموع

اعمال مقاولة

المدخوالت
150,000
ش.ج
150,000
ش.ج
المصروفات
150,000
ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم مالجئ -مرفق طيه .-

المصدر
وزارة الداخلية
المجموع
اعمال مقاولة

المدخوالت
40,000ش.ج
40,000ش.ج
المصروفات
40,000ش.ج

عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح
المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

