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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  3102/6المنعقدة يوم االربعاء الموافق  3102/10/33في 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

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

حسين محمد محاميد -مدير عام اتحاد مياه وادي
عارة

الغياب:
مصطفى احمد غليون -نائب أول

موسى نمر محاميد -عضو

عمر احمد اغبارية -عضو

محمد صبحي محاجنة -عضو

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

المصادقة على محضر جلسة رقم 3102/4
طلب مجلس جسر الزرقاء االنضمام التحاد مياه وادي عارة.
تسمية شوارع المدينة .مرفق قائمة باسماء الشوارع القديمة والجديدة.
المستجدات في الجباية وعرض االجراءات الجديدة التي تعزم البلدية باتخاذها.
المصادقة على تعديل الميزانية غير االعتيادية رقم  210الخاصة بتزويد معدات لمختبرات المدارس االبتدائية

 .6المصادقة على تعديل الميزانية غير االعتيادية رقم  060الخاصة بخطة فرز النفايات باضافة مبلغ  031012بتمويل
الميزانية العادية للبلدية وتقليص اشتراك ميزانية البيئة بمبلغ .001,34ج .على النحو التالي :
 .7المصادقة على قانون مساعد للبلدية الستصدار رسوم استخدام من البلدية  1مرفق طية صيغة القانون.
 .8المصادقة على قانون مساعد للبلدية لهدم المباني الخطرة في المدينة  1مرفق صيغة القانون.
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  010041,41ش.ج .لبناء صفوف روضات االقواس بتمويل وزارة المعارف
على النحو التالي :
 .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  011111ش.ج .ورصدها لفعاليات الحذر على الطرقات بتمويل سلطة الحذر
على الطرقات على النحو التالي :
 .11المصادقة على تعديل اللجان.
 .12اعادة تشكيل لجنة منح االراضي.

مجرى الجلسة:
افتتاح الجلسة:
افتح الجلسة رئيس البلدية بقوله " :بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم  .ثم رحب بالحضور وكذلك الذين سيشاركون ببعض بنود الجلسة كل على حسب وظيفته  1السيد حسين محمد محاميد مدير
عام اتحاد مياه وادي عاره في ما يتعلق بانضمام مجلس جسر الزرقاء التحاد مياه وادي عارة  1والمهندس كارم محاميد بما يتعلق
بتسمية وترقيم الشوراع.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم 0202/4
قدم السيد رامز محمود جابر جبارين اعتراضا على عدم كتابة وتدوين اقتراحه الذي قدمه في محضر جلسة
رقم  4/2013وطلب تدوينه مجددا.
قبل االقتراح-.علما ان االقتراح كان مدونا في محضر الجلسة االصلي-.
ثم تمت المصادقة باالجماع على محضر الجلسة رقم .4/3102
----------------------------------------------- .2طلب مجلس جسر الزرقاء االنضمام التحاد مياه وادي عارة.
عرض رئيس البلدية الموضوع على الحضور سيما وان رئيس مجلس جسر الزرقاء تقدم بطلب رسمي مبينا
اهمية انضمام مجلس جسر الزرقاء التحاد مياه وادي عارة .ثم قدم المهندس حسين محاميد مدير عام االتحاد
ليدلي برأي ادارة االتحاد :حيث بين نقص هائل بالبنية التحتية في قرية جسر الزرقاء والذي قد يؤثر سلبا على
عمل االتحاد 1ويجب اشتراط ضم مجلس جسر الزرقاء لالتحاد بدعم خاص من قبل سلطة المياه من اجل سد
الفجوات الهائلة من حيث البنى التحتية في شبكة المياه والمجاري .وبناءا عليه فاننا نرفض حاليا انضمام
مجلس جسر الزرقاء لالتحاد.
وبعد المناقشة واالستفسار عرض الموضوع للتصويت  :صوت الجميع برفض طلب رئيس مجلس جسر
الزرقاء استنادا على رأي ادارة االتحاد.
----------------------------------------------- .3تسمية شوارع المدينة .مرفق قائمة باسماء الشوارع القديمة والجديدة.

عرض رئيس البلدية الموضوع على الحضور بقوله  :قامت البلدية منذ  0,,3بتسمية شوارع المدينة وحصل
تعديل في ايامنا من اضافة شوارع اخرى لشوارع المدينة 1ومن اجل اتمام تسمية الشوارع وترقيمها وترقيم
البيوت 1قمنا بتشكيل لجنة مهنية من موظفي البلدية ومن اختصاصات مختلفة من اهالي المدينة 1كذلك قمنا
بالتعاقد مع شركة خاصة من اجل اتمام هذه المهمة.
ثم قدم المهندس كارم محمود محاميد احد اعضاء اللجنة ليشرح امام الحضور اهم التطورات التي وصلت اليها
اللجنة بهذا الخصوص فقال:
اضافة على ما ذكره الشيخ خالد رئيس البلدية فنحن اليوم امام موافقة ومصادقة البلدية بعدما تم انجاز جميع
المراحل  1فشوارع المدينة معظمها مصادق عليها وقائمة او مصادق عليها وغير قائمة  1كل بناية اخذت رقم
وكل بناية ستبنى ستأخذ رقما ,اذ ان بناء شبكة الشوارع مستند على خرائط مفصلة مصادق عليها  1وبعد
مداخله المهندس كارم محمود محاميد والرد على االستفسارات طلب رئيس البلدية من اعضاء البلدية طرح
اقتراحاتهم على التسمية والمصادقة عليها.






اقترح السيد محمد صبحي جبارين تسمية احد الشوارع الكبيرة على اسم الشهيد احمد ياسين 1وكذلك
تسمية اسم اسطنبول على احد الشوارع االخرى.
اقترح السيد وائل خليل ابو زينة التنسيق مع سلطة البريد بما يتعلق بالتسمية والترقيم على غرار ما
قمنا به في حي االندلس .فاجاب المهندس كارم محاميد بان التنسيق مع سلطة البريد قائم 1حيث تم
دعوة مدير البريد السيد ابراهيم محاجنة لعدة جلسات مع اللجنة.
اقترح السيد محمد حسن تلس اعطاء امكانية الهل كل حي بتسمية الشارع المحاذي لهم .فاجاب
رئيس البلدية بان االمر غير قابل للتنفيذ لصعوبته وقد يطول االمر كثيرا.
اقترح السيد فيصل ظاهر تبديل تسمية اسم شارع ابو كمال على اسم المرحوم وجيه فياض الن الناس
يعرفونه بهذا االسم.

تمت المصاقة على تسمية الشوارع وعلى خطة اللجنة باالجماع 1على ان تؤخذ االقتراحات الجديدة بعين
االعتبار وادخال التعديالت المذكورة اعاله .
----------------------------------------------- .4المستجدات في الجباية وعرض االجراءات الجديدة التي تعزم البلدية باتخاذها.
قدم السيد جمعة احمد محاسب البلدية شرحا عن الموضوع:
هناك تقدم ملموس بعملية الجباية اال ان االمر بحاجة لتحسن اكبر خاصة مع اصحاب الديون الكبيرة ومن اجل
ذلك نرجو المصادقة على التعاقد مع سلطة االنفاذ والجباية التابعة لوزارة العدل لواء حيفا 1فمن اجل جباية
الديون الكبيرة والمستعصية جبايتها االمر الذي سيساعد على سرعة االجراءات بتكاليف اقل ومن هذه
االجراءات:
حجز سيارات  1حجز رخص سيارات  1منع سفر للخارج 1وغيرها.
وقبل ارسال القوائم باسماء المدينين سيتم طرحها وفحصها والموافقة عليها كما ونعلمكم انه سيستمر التعاون ما
بين البلدية وشركة الجباية" مرام "من جهة وسلطة االنفاذ والجباية من جهة ثانية.
يجدر ان مصاريف الرسوم والتكاليف التي ستدفع لسلطة االنفاذ والجباية هي على حساب شركة الجباية مرام.
مداخالت واقتراحات:


السيد فيصل ظاهر:

تقدمنا بطلب احضار قائمة باسماء المدينين ما فوق  31الف ش.ج.

.1

نريد المعرفة واالطالع على موضوع سرقة خزنة الجباية اين تقدم؟ وقد اجابه الرئيس بانه ال
.2
جديد حتى االن.
نوصي بعدم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الناس العاديين في شهر رمضان بمعزل عن االجراءات
.3
الصحاب المحال التجارية والتجار.


السيد فاروق عوني  :نوصي بالتدرج باتخاذ االجراءات والخطوات القانونية نبدء باول  011اسم
اصحاب الديون الكبيرة ثم ننتقل الى  011اسم من الذين يأتون بعدهم وهكذا .كما ونطلب من جميع
اعضاء البلدية الوقوف معا وتحمل المسؤولية الجماعية عند اتخاذ االجراءات والخطوات بحق
اصحاب الديون المستعصية.

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على تعديل الميزانية غير االعتيادية رقم  220الخاصة بتزويد معدات لمختبرات المدارس
االبتدائية
اضافة مبلع  20,000ش.ج تمويل من وزارة المعارف على النحو التالي:
المدخوالت
وزارة المعارف

المدخوالت السابقة
120,000
المصروفات السابقة

االضافة
20,000
االضافة

الميزانية بعد االضافة
140,000
المصروفات بعد االضافة

120,000
120,000

20,000
20,000

140,000
140,000

المصروفات معدات واجهزة
المجموع

القرار  :تمت المصادقة باالجماع.

----------------------------------------------- .6المصادقة على تعديل الميزانية غير االعتيادية رقم  868الخاصة بخطة فرز النفايات باضافة مبلغ 001022
بتمويل الميزانية العادية للبلدية وتقليص اشتراك ميزانية البيئة بمبلغ .001,04ج .على النحو التالي :
المدخوالت
وزارة البيئة
اشتراك البلدية

الميزانية السابقة
68,000ش.ج.

االضافة  /تقليص
11,924ش.ج.

الميزانية الحالية
56,076ش.ج.

بند ميزانية 6433,01
المجموع
المصروفات

0
68,000ش.ج.
المصروفات

12,103ش.ج.
179ش.ج.
االضافة /تقليص

12,103ش.ج.
68,179ش.ج.
المصروفات بعد االضافة

اعمال مقاولة

68,000

- 11,924ش.ج

56,076ش.ج

12,103ش.ج
179ش.ح

12,103ش.ج
68,179ش.ج.

المجموع
68,000ش.ج.

179ش.ج

68,179ش.ج.

القرار  :تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على قانون مساعد للبلدية الستصدار رسوم استخدام من البلدية  1مرفق طية صيغة القانون.

القرار  :تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على قانون مساعد للبلدية لهدم المباني الخطرة في المدينة  1مرفق صيغة القانون.
القرار  :تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  019041,41ش.ج .لبناء صفوف روضات االقواس بتمويل
وزارة المعارف على النحو التالي :
المدخوالت  :وزارة المعارف بقيمة  1,514,947ش.ج.
المصروفات  :اعمال مقاولة بقيمة  1,514,947ش.ج.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  921222ش.ج .ورصدها لفعاليات الحذر على الطرقات بتمويل
سلطة الحذر على الطرقات على النحو التالي :
المدخوالت  :سلطة الحذر على الطرق  50,000ش.ج.
المصروفات  :اقامة فعاليات بقيمة 50,000

ش.ج.

تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على تعديل اللجان.
تمت المصادقة باالجماع على تعديل اللجان.

----------------------------------------------- .12اعادة تشكيل لجنة منح االراضي.
تمت المصادقة باالجماع على اعادة تشكيل لجنة منح االراضي.
------------------------------------------------

بإحترام
احمد محمود صادق جبارين

