--توثيق572:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T2/2021المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2021/03/03في تمام الساعة
 19:00وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي خليل جبارين -نائب

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

احمد محمد عبد الجواد -عضو

غانم توفيق بويرات -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

الغياب:
مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2021ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية للسنة المالية
 2021ومحضر جلسة اللجنة المالية .-

مجرى الجلسة:

أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .ثم قدم تلخيص عن وضع الكورونا.
السيد زكي محمد اغبارية  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -تحدث عن التحضيرات للمظاهرة القطرية ليوم الجمعة
.05.03.2021
د.سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -تحدث عن التحديات في عام  2020وخاصة الكورونا وما تبعها من مصاعب على
جميع المستويات والخدمات بداية من التعليم والرفاه وغيرها من الخدمات الحيوية ,وايضا استغالل الكثير من الموارد وخاصة من
خطة  .922عام  2021الكورونا ال زالت بيننا وتشكل لنا المصاعب والصعوبات والتحديات في المشاريع وخاصة التعليم ,الجيل
الذهبي ,االوالد في ضائقة ,االعمال التجارية وغيرها .المواصالت العامة بميزانية  23مليون وايضا خطوط جديدة سيتم تفعيلها
في المدينة حسب الطلب .بناء خطة استراتيجية للمدينة من خالل االستعانة باجسام مختصة ,وايضا بناء خطة لمكافحة العنف من
خالل تبرع بعض المؤسسات الرسمية.

 .1المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2021ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية
للسنة المالية  2021ومحضر جلسة اللجنة المالية .-
السيد عوفر تودر  -المدير العام  -تحدث عن الميزانية وكيفية تركيبها واللقاءات مع االقسام وعن العمل الجاد
لرفع مستوى الجباية والوعي الجماهيري.
مرفق شريحة قدمها السيد زياد لالعضاء.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تحدث ايضا عن بناء الميزانية ,وتم االجابة عن جميع
التساؤالت.
د .علي خليل جبارين نائب رئيس البلدية  -شكر االخوة العاملين على اعداد وتحضير الميزانية ,وأكد على
التعاون ما بين رئيس القسم والقسم المالي وايضا على حصة االحياء.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -شكر االخوة على التحضير واالعداد واكد على النقاط التالية:
 .1جدول المعاشات .2 .جباية االرنونا واستغاللها وتوزيعها على اقسام البلدية .3 .االهتمام اكثر واعطاء
افضلية .قدم اقتراح تعديل في ميزانية" אגרות בתי משפט ".حسب اقوال المستشار القضائي قسم كبير منها
تعويضات.
السيد زكي محمد اغبارية  -قائم باعمال رئيس البلدية  -شكر االخوة العاملين والطاقم ,يجب بذل جهود كبيرة
في موضوع المنطقة الصناعية ,الن المنطقة الصناعية لها العائد المالي االصلي والقوي للبلدية والمدينة .لجنة
التنظيم يجب ان تقدم خطة لموضوع الترخيص من اجل زيادة الدخل.
المحامي احمد عبد الجواد  -عضو البلدية  -يجب تشجيع رجال االعمال لالستثمار في المدينة بدل خارج
المدينة.
د .محمد نجيب محاميد  -عضو البلدية  -تذويت ثقافة االنتماء لدى المواطنين والبلدية بما يخص ديون االرنونا,
عدم االستغناء عن حقوق البلدية من المواطن بما يخص ضريبة االرنونا ,.كان يجب ان يكون استثمارية
الطفولة المبكرة والتربية والتعليم ,فحص نسبة المعاشات مقارنة مع باقي بلديات ومجالس ,دراسة موضوع
الوظائف في الثانويات خاصة.
السيد فاروق عوني محاجنة  -عضو البلدية  - 1.متى يتم انتهاء عمل المحاسب المرافق.

2.عالقة البلدية مع اتحاد المياه بما يخص حصة البلدية.
3.فحص وتقديم توصية وتقرير المجلس البلدي.
المحامي علي عدنان جبارين  -عضو البلدية  - 1.كيف يصرف االرنونا لصالح المواطن؟
2.االموال التي لم تصرف ورجعت الى الوزارات المختلفة؟
3.رفع الميزانيات بما يخص التعليم وخاصة الطفولة المبكرة والمدارس وصيانتها من الصفوف والمراحيض
وحفر الشوارع ,ميزانية الشباب وفعالياتهم من اجل التقليل من العنف ,ميزانية الرياضة وخاصة هبوعيل ام
الفحم وباقي الفرق الرياضية المتعددة.
المحامي طارق زياد ابو جارور  -عضو البلدية  -شكر وتقدير ,ما هي قيمة االستئجار السنوي لعمارة رويال
عمارة البريد والبنك؟
السيد غانم بويرات  -عضو البلدية  -شكر وتقدير ,التاكيد على مدخوالت اضافية مثل جمعية البلدية والشركة
االقتصادية وجمعيات خارجية اخرى ,اقامة جمعيات اخرى القسام البلدية ,اقامة طواقم لمتابعة اوالد في ضائقة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للتصويت على الميزانية العادية للسنة المالية  2021ومالكات القوى
العاملة بمبلغ  381,752,000شاقل.
تمت المصادقة باجماع الحضور على الميزانية العادية للسنة المالية  2021ومالكات القوى العاملة بمبلغ
 381,752,000شاقل.
-----------------------------------------------بإحترام
مساعد رئيس البلديه
ناصر خالد اغباريه

