------توثيق364:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T5/2016المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2016/07/20في تمام الساعة
 18:00وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

محمد حسن محاجنة -عضو

الغياب:
طاهر علي جبارين -نائب

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

جدول االعمال:
 .1المصادقة على التغييرات بالميزانية العادية لعام  - 2016مرفق طيه نموذج الميزانية العادية لعام  2016والتي تحوي
التغييرات والميزانية بعد التغيير ومحضر جلسة لجنة المالية.-
 .2المصادقة على خطة التنجيع  -مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على
اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .في هذه الجلسة توجد لدينا نقطتان  :االولى المصادقة على التغييرات
بالميزانية العادية لعام  , 2016سوف نتطرق لها اليوم  ,والثانية المصادقة على خطة التنجيع  ,سوف نؤجلها النه توجد متابعات
مع الوزارة  ,لم يبت باالمر بالشكل النهائي ونرجي الموضوع لجلسة قادمة.

 .1المصادقة على التغييرات بالميزانية العادية لعام  - 2016مرفق طيه نموذج الميزانية العادية لعام 2016
والتي تحوي التغييرات والميزانية بعد التغيير ومحضر جلسة لجنة المالية.-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش وقال  :التصور واضح  ,التغييرات بين ايديكم واحب ان
انوه بالنسبة لتوزيع مبلغ  2,344,000شاقل كان هناك توجه من االخوة السيد محمد حسن تلس والسيد رياض
توفيق محاميد واعضاء قائمة التوحيد بتوزيع المبلغ على التربية والتعليم والرفاه  ,وعلى ضوء هذه االقتراحات
نطرح تصور جديد في الموضوع الذي تبناه رئيس القسم المالي السيد بالل ظاهر محاجنة.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -هناك تصحيح تقني  ,اوال رقم قرار الحكومة هو
 922وليس  , 993ثانيا حصة ام الفحم من الهبة المشروطة هي  5,267مليون شاقل وليس  5,217مليون شاقل
 ,اي ان هناك تصحيح مبلغ  50الف شاقل  ,االمر ال يؤثر على اقتراح الميزانية.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -طلب تصحيح خطأ وقع في الدعوة برقم الجلسة من T5/2015الى
T5/2016 .
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -هناك تغييرات بعد ان سمعنا من اعضاء لجنة
االدارة السيد محمد حسن تلس والسيد رياض توفيق محاميد واعضاء قائمة التوحيد  ,قمنا بالتغييرات كالتالي :
قسم الهندسة  1,294,000شاقل  ,قسم الصحة  300,000شاقل  ,فعاليات ثقافية وتربوية  300,000شاقل ,
الرياضة  200,000شاقل  ,مكتب للداخلية  250,000شاقل.
السيد محمد حسن تلس  -عضو البلدية  -بالنسبة للهبة المشروطة توجد اشياء حائكة يجب االستثمار بها.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -القضية واضحة كما طرحت  ,المبلغ وضع خدمات للمواطن بدل ما
يحدد المبلغ في قسم واحد قمنا بتقسيمه لعدة مشاريع الستفادة اشمل واوسع.
السيد محمد حسن تلس  -عضو البلدية  -اقترح التصويت على هذه البنود التي اقترحها.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -يوجد بين ايديكم تصور وضعناه للتغييرات في الميزانية والتي
نقترحها كميزانية بديلة  ,اقترح التصويت بند بند على هذه التغييرات.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -عدلنا الميزانية حسب ظروف طرأت او زيادة مدخوالت.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -يوجه سؤاال للمستشار القضائي  :هل التصويت على كل بند هو
قانوني او التصويت باالجماع ؟
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -اقتراح التصويت على كل بند من اقتراح عضو البلدية هو
غير قانوني وال يتماشى مع نص البند 42د  ,انما يستطيع طلب التصويت على االقتراح المقابل بندا بندا وليس
على اقتراحه هو  ,يستطيع عضو البلدية التصويت على اقتراح رئيس البلدية وعلى تحفظاته على اقتراح رئيس

البلدية وليس على اقتراحه هو.
السيد محمد حسن تلس  -عضو البلدية  -اذا لم يتم التصويت على اقتراحنا البديل بندا بندا سوف ننسحب من
الجلسة.
انسحب كل من اعضاء المجلس البلدي  :السيد رياض توفيق محاميد  ,السيد محمد حسن تلس  ,السيد محمد
فوزي محاميد  ,السيد جمال اسعد حبارين  ,السيد موسى احمد جبارين.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -قرأ االقتراح التغييرات في الميزانية العادية لعام  : 2016رفع
الميزانية من  273,444مليون شاقل الى  276,005مليون شاقل  ,اي اضافة مبلغ  256,100شاقل  .البنود
المقترح تغييرها كما اقترح رئيس البلدية كما هو مبين في الملحق الذي ارفق لدعوة المجلس البلدي بتغيير بندين
 :فعاليات المعارف  1,844,000شاقل  ,الرفاه  500,000شاقل  ,يعدل الى مبلغ  :مصاريف لمرة واحدة
 2,344,000شاقل في التوزيع  :مصاريف قسم الهندسة  1,294,000شاقل  ,مصاريف قسم الصحة 300,000
شاقل  ,مصاريف فعاليات ثقافية وتربوية  300,000شاقل  ,مصاريف الرياضة  200,000شاقل  ,مصاريف
تجهيز مكتب الداخلية  250,000شاقل  ,وهناك  217,000شاقل في المصاريف المشروطة.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التغييرات في الميزانية العادية لعام  2016على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقة على خطة التنجيع  -مرفق طيه.-
تم تأجيل البت في الموضوع.
------------------------------------------------

مالحظة  :تم تحرير محضر الجلسة يناءا على التسجيل الصوتي في الجلسة.
بإحترام
نائب رئيس البلدية
بالل ظاهر محاجنة

