----11/12/2012--توثيق161:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2102/01المنعقدة يوم االثنين الموافق  2102/10/10في تمام الساعة  03:01وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

مصطفى احمد غليون -نائب أول

خالد جمعة اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

رامز محمود جابر -عضو

ايوب عمر جبارين -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

توفيق محمد قرمان -محاسب وسكرتير عام البلدية

الغياب:
محمد صبحي محاجنة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

عماد ملك محاميد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي .7/2102
المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي .3/2102
المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم .0/2102
المصادقة على تغيير رقم  2للميزانية غير اعتياديه رقم  370الخاصة بروضات الشيكون باضافة  885,485شيكل على
النحو التالي
المصادقة على تغيير رقم  0للميزانية غير اعتياديه رقم  017لترميم ومالئمة مدرسة خديجه والشامله لألصالح التعليمي
بمبلغ  002,220شيكل على النحو التالي:
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشق طرق زراعية في منطقة الروحه وا لدريهمه بمبلغ  003,293شيكل على النحو
التالي :
المصادقة على تغيير رقم  0في الميزانية الغير اعتاديه رقم  799الخاصة بقاعه العرض في المركز الجماهيري بمبلغ
 0,000,103شيكل على النو التالي:

 .8المصادقة على تغيير رقم  0للميزانية غير اعتياديه رقم  013الخاصة في " مدارس خضراء " باضافة مبلغ  73,279شيكل
على النحو التالي:
 .9المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  201,111شيكل لشراء غرف متنقله لمدرستي دار الحكمه والمتنبي على النحو
التالي :
 .10المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  032,090شيكل ألجراء ترميمات في المفتان على النحو التالي:
 .11المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  97,111شيكل ألجراء فعاليات للحذر على الطرق على النحو التالي:
 .12المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  00,111شيكل ألجراء فعاليات للحذر على الطرق على النحو التالي:
 .13المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  91,111شيكل لصيانة وتأثيث مركز على الطرق على النحو التالي:
 .14المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  23,220شيكل لشراء معدات واثاث لمدرسة الشيكون الغربي على النحو التالي
:
 .15المصادقة على تسجيل األراضي في دائرة تسجيل األراضي (طابو) بلوك بلوك رقم  21002قسائم -21,20,22,20,20
المدرسة األهلية وفقا لخارطة توحيد وتقسيم (איחוד וחלוקה ) التي اقرت من قبل لجنة التنظيم المحلية.
 .16المصادقة على معايير منحه لألجسام األعتباريه العاملة لغير هدف الربح.
 .17المصادقة على اعطاء حق التوقيع في الحساب الخاص باسم البلدية لمدرسة قحاوش رقم  102900/23لمديرة المدرسة
السيده سماهر قصي هوية رقم  133020031والسيد خالد جبارين هوية رقم .190902209
 .18المصادقة على الغاء حق التوقيع على المستندات البنكية للسيد محمد مفيد جبارين " المدير السابق " في الحساب الحاص
باسم البلدية لمدرسة قحاوش حساب رقم  102900/23في البنك لعربي فرع الشاغور.
 .19المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  031,111شيكل لتجهيز ستة صفوف في مدرسة الشيكون الغربي لذوي األعاقة
السمعية على النحو التالي:
 .20المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  31,111شيكل لتجهيز صفين في مدرسة األمل لذوي األعاقة السمعية على
النحو التالي:
 .21المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  01,111شيكل لتجهيز ثالثة صفوف في مدرسة دار الحكمه الثانوية لذوي
األعاقة السمعية على النحو التالي:
 .22المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  01,111شيكل لتجهيز صف في مدرسة الغزالي األعدادية لذوي األعاقة
السمعية على النحو التالي:
 .23المصادقة على زيادة بحد اقصى % 91ألتفاقية بناية المكتبة العامة بتمويل مفعال هبايس.
 .24بحث موضوع الحجوزات التي قام بها قسم الجباية على المواطنين خالل شهر رمضان المبارك.
 .25المصادقة على اتفاقية وزارة الداخلية بخصوص تحويل قروض المجاري ألتحاد المياه والمجاري في البالد.

مجرى الجلسة:
 .1المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي .7/2112
صودق على المحضر باألجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي .8/2112
صودق على المحضر باألجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم .9/2112
صودق على المحضر باألجماع .على ان يعدل في بنود البحث وائل ابو زينه ( كما هو مشاراليه ) بناية قصر
المنار  -يضاف للخالصة المحافظة على التطبيق.
------------------------------------------------

 .4المصادقة على تغيير رقم  2للميزانية غير اعتياديه رقم  878الخاصة بروضات الشيكون باضافة 885,485
شيكل على النحو التالي
المدخوالت الجديده
المدخوالت
وزارة المعارف 3,572,659شيكل
المصروفات المصروفات الجديدة
اعمال مقاولة  3,572,659شيكل
 3,572,659شيكل
المجموع

المدخوالت السابقة
2,687,174شيكل
المصروفات السابقة
 2,687,174شيكل
 2,687,174شيكل

األضافة
885,485شيكل
األضافة
 885,485شيكل
 885,485شيكل

صودق على تغيير الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقة على تغيير رقم  1للميزانية غير اعتياديه رقم  917لترميم ومالئمة مدرسة خديجه والشامله
لألصالح التعليمي بمبلغ  882,221شيكل على النحو التالي:
المدخوالت الجديده المدخوالت السابقة األضافة
المدخوالت
332,421شيكل
537,000شيكل
وزارة المعارف 869,421شيكل
المصروفات الجديدة المصروفات السابقة األضافة
المصروفات
 332,421شيكل
 537,000شيكل
اعمال مقاولة  869,421شيكل
 332,421شيكل
 537,000شيكل
 869,421شيكل
المجموع
صودق على تغيير الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لشق طرق زراعية في منطقة الروحه وا لدريهمه بمبلغ 896,296
شيكل على النحو التالي :
المدخوالت
وزارة الزراعه
اشتراك البلدية ميزانية رقم 72221001
المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

317,005شيكل
79,251شيكل
المصروفات الجديدة
 396,256شيكل
 396,256شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقة على تغيير رقم  1في الميزانية الغير اعتاديه رقم  799الخاصة بقاعه العرض في المركز
الجماهيري بمبلغ  8,189,116شيكل على النو التالي:
المدخوالت
وزارة
األسكان

المدخوالت الجديده

المدخوالت السابقة

األضافة

2,920,000شيكل 2,920,000شيكل 0

مفعال هبايس 11,999,608شيكل 8,860,592شيكل 3,139,016شيكل
المصروفات المصروفات الجديدة المصروفات السابقة األضافة
3,139,016
11,780,592
14,919,608
اعمال مقاولة
شيكل
شيكل
شيكل
3,139,016
11,780,592
14,919,608
المجموع
شيكل
شيكل
شيكل
صودق على تغيير الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقة على تغيير رقم  1للميزانية غير اعتياديه رقم  916الخاصة في " مدارس خضراء " باضافة مبلغ
 76,279شيكل على النحو التالي:
المدخوالت
السابقة

المدخوالت

المدخوالت
الجديده

وزارة البيئه

151,275شيكل 75,000شيكل

األضافة
76,275
شيكل

اشتراك الميزانية العاديه
72221001

20,645شيكل

12,170شيكل

8,475شيكل

المصروفات

المصروفات
الجديدة

المصروفات
السابقة

األضافة

اعمال مقاولة
المجموع

84,750
 171,920شيكل  87,170شيكل
شيكل
84,750
 171,920شيكل  87,170شيكل
شيكل

صودق على تغيير الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  211,111شيكل لشراء غرف متنقله لمدرستي دار الحكمه
والمتنبي على النحو التالي :
المدخوالت
وزارة المعارف
المصروفات
غرق متنقله  -المتنبي
غرف متنقله  -قطاين الشومر
المجموع

210,000شيكل
 70,000شيكل
 140,000شيكل
 210,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  162,198شيكل ألجراء ترميمات في المفتان على النحو التالي
:
المدخوالت

وزارة الرفاه
اشتراك البلدية ميزانية رقم 72221001
المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

145,938شيكل
16,215شيكل
المصروفات الجديدة
 162,153ش
 162,153شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  97,111شيكل ألجراء فعاليات للحذر على الطرق على النحو
التالي:
المدخوالت
سلطة الحذر على الطرق
المصروفات
افعاليات مختلفه
المجموع

57,000شيكل
 57,000شيكل
 57,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .12المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  88,111شيكل ألجراء فعاليات للحذر على الطرق على النحو
التالي:
المدخوالت
سلطة الحذر على الطرق
المصروفات
افعاليات مختلفه
المجموع

33,000شيكل
 33,000شيكل
 33,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  91,111شيكل لصيانة وتأثيث مركز على الطرق على النحو
التالي:
المدخوالت
سلطة الحذر على الطرق
المصروفات
صيانه واثاث
المجموع

50,000شيكل
 50,000شيكل
 50,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .14المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  28,229شيكل لشراء معدات واثاث لمدرسة الشيكون الغربي

على النحو التالي:
المدخوالت
مفعال هبايس
المصروفات
اتاث ومعدات لمدرسة الشيكون الغربي
المجموع

48,249شيكل
 48,249شيكل
 48,249شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .15المصادقة على تسجيل األراضي في دائرة تسجيل األراضي (طابو) بلوك بلوك رقم  21812قسائم
 -21,21,22,28,29المدرسة األهلية وفقا لخارطة توحيد وتقسيم (איחוד וחלוקה ) التي اقرت من قبل
لجنة التنظيم المحلية.
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .16المصادقة على معايير منحه لألجسام األعتباريه العاملة لغير هدف الربح.
عرضت المعايير على التصويت فصودق عليها باألجماع على ان يشطب بند رقم .0
----------------------------------------------- .17المصادقة على اعطاء حق التوقيع في الحساب الخاص باسم البلدية لمدرسة قحاوش رقم 112989/26
لمديرة المدرسة السيده سماهر قصي هوية رقم  166129861والسيد خالد جبارين هوية رقم
.199982299
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .18المصادقة على الغاء حق التوقيع على المستندات البنكية للسيد محمد مفيد جبارين " المدير السابق " في
الحساب الحاص باسم البلدية لمدرسة قحاوش حساب رقم  112989/26في البنك لعربي فرع الشاغور.
عرض الموضوع على التصويت فصودق عليه باألجماع.
----------------------------------------------- .19المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  181,111شيكل لتجهيز ستة صفوف في مدرسة الشيكون
الغربي لذوي األعاقة السمعية على النحو التالي:
المدخوالت
وزارة المعارف
المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

180,000شيكل
 180,000شيكل
 180,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .20المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  61,111شيكل لتجهيز صفين في مدرسة األمل لذوي األعاقة
السمعية على النحو التالي:
المدخوالت
وزارة المعارف

60,000شيكل

المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

 60,000شيكل
 60,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .21المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  91,111شيكل لتجهيز ثالثة صفوف في مدرسة دار الحكمه
الثانوية لذوي األعاقة السمعية على النحو التالي:
المدخوالت
وزارة المعارف
المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

90,000شيكل
 90,000شيكل
 90,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .22المصادقة على ميزانية غير اعتياديه بمبلغ  81,111شيكل لتجهيز صف في مدرسة الغزالي األعدادية لذوي
األعاقة السمعية على النحو التالي:
المدخوالت
وزارة المعارف
المصروفات
اعمال مقاولة
المجموع

30,000شيكل
 30,000شيكل
 30,000شيكل

صودق على الميزانية باألجماع.
----------------------------------------------- .23المصادقة على زيادة بحد اقصى % 91ألتفاقية بناية المكتبة العامة بتمويل مفعال هبايس.
----------------------------------------------- .24بحث موضوع الحجوزات التي قام بها قسم الجباية على المواطنين خالل شهر رمضان المبارك.
بعد المداوالت التي تمت تم األتفاق باألجماع على تكثيف موضوع الجباية بما يناسب احتياجات البلدية ,
ومراعات توقيت حبايتها  ,وتم األتفاق ايضا على اصدار  2911مكتوب انذار لكافة المدينين لسنوات سابقة
بأضافة سنة  2102للمدينين الذين لم يسددوا حتى اآلن.
----------------------------------------------- .25المصادقة على اتفاقية وزارة الداخلية بخصوص تحويل قروض المجاري ألتحاد المياه والمجاري في البالد.
تمت المصادقة باألجماع.
-----------------------------------------------بإحترام
توفيق محمد قرمان

