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 محضر جلسة

وذلك  18:30في تمام الساعة  30/12/2012المنعقدة يوم االحد الموافق  15/2012رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- فاروق عوني محاجنة نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- موسى نمر محاميد عضو- فيصل ظاهر محاجنة

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- عماد ملك محاميد عضو- جمال محمود محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة مدير حسابات رئيسي- أحمد قاسم جبارين

 

 :الغياب

 عضو- محمد جمال محاجنة عضو- محمد صبحي محاجنة

 محاسب وسكرتير عام البلدية- توفيق محمد قرمان مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

  مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

شيكل بتمويل وزارة المعارف عاى النحو  4,049,932المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات الباطن بمبلغ 1.

  التالي

شيكل بتمويل وزارة األسكان عاى النحو  338,200رميم احياء حي الخضور بمبلع لت المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 2.

  التالي

شيكل مقابل رصد مدخوالت البلدية بمبلغ مماثل  800,000المصادقة على سحب زائد من بنك العمال فرع ام الفحم بمبلغ  3.

  .لضمان تسديد هذا السحب وتوكيل اصحاب حق التوقيع في البلدية بالتوقيع على المستندات المطلوبه

 . المصادقة على خطة التنجيع للبلدية 4.

 

 



 

 :مجرى الجلسة

سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه   بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على " رئيس البلدية بالبسملة قائال  افتتح

 " وسلم

 . كما وحضر الجلسة عضو البلدية الجديد محمد حسن محاجنه

 

ل بتمويل وزارة المعارف شيك 4,049,932المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات الباطن بمبلغ 1.

  عاى النحو التالي
 . تمت المصادقة باألجماع 

 ------------------------------------------------ 

شيكل بتمويل وزارة  338,200لترميم احياء حي الخضور بمبلع  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 2.

  األسكان عاى النحو التالي
 . تمت المصادقة باألجماع 

 ------------------------------------------------ 

شيكل مقابل رصد مدخوالت البلدية  800,000المصادقة على سحب زائد من بنك العمال فرع ام الفحم بمبلغ  3.

لمستندات بمبلغ مماثل لضمان تسديد هذا السحب وتوكيل اصحاب حق التوقيع في البلدية بالتوقيع على ا

  .المطلوبه
 . تمت المصادقة باألجماع 

 ------------------------------------------------ 

 . المصادقة على خطة التنجيع للبلدية 4.

 

تم شرح الخطة من السيد احمد قاسم عن الخطة باسهاب امام اعضاء المجلس البلدي واهمها األلتزام بتويل 

 . 2012ية لعام البلدية في بنود الميزان

 . تمت المصادقة باألجماع
 ------------------------------------------------ 

 

 . كما وسجل المحضر الحاج طاهر رجا

 
 بإحترام

 سكرتير عام البلدية

 توفيق محمد قرمان

 


