محضر جلسة مجلس غير عاديه
جلسة رقم 52/01
المكان :قاعة جلسات المجلس المحلً
الزمان 01.5.13 :الساعه18:15 :
الحضور :الساده  :رجا خطٌب ,نادر خوري ,الٌاس حناوي ,وجٌه دؼش ,مالك حمود .
الؽٌاب :الساده :خلٌل خطٌب ,اسٌد خالٌله ,عبد الكرٌم خالٌله ,رمزي شواهده ,ناٌؾ دؼش .
كذلك حضر الجلسه :اسامه حبٌب – محاسب المجلس .
اسد اشقر – المستشار القضائً للمجلس .

نقطة البحث :المصادقه على الميزانيه التطويريه للمجلس المحلي لسنة 5101
 بحث واقرار ميزانيت وزارة الداخليه التطويريه لسنت  0313بمبلغ . ₪ 561,333
 بحث واقرار ميزانيت وزارة المعارف التطويريه ألتاحت األستعمال( הסדרת נגישות)
لكل من المدرستٌن األبتدائٌه أ واألعدادٌه  ₪ 63,333لكل مدرسه .
 بحث واقرار مٌزانٌه وزارة المحافظه على جودة البٌئه التطوٌرٌه بقٌمة . ₪189,003
 بحث واقرار مٌزانٌه وزارة المعارؾ التطوٌرٌه بقٌمة  ₪ 033,333ألقامة بنى تحتٌه
תשתית היקפיות ( جدار فً المدرسه الثانوٌه ) .
 بحث وأقرار مٌزانٌه מועצת ההימורים בספורט التطوٌرٌه ألقامة ملعب صؽٌر
מגרש מיניפיץ' بقٌمة . ₪ 173,333
 بحث واقرار مٌزانٌة وزارة المعارؾ التطوٌرٌه لتجدٌد المبانً والمخصص للمدرسه
االبتدائٌه ب (חידוש מבנים) بقٌمة  1333,333شاقل .

افتتح الجلسه رئٌس المجلس مرحبا باالعضاء والحضور .
شرح الرئٌس بان النصاب اعاله كاؾ النعقاد الجلسه نظرا لكونه دعً الٌها للمرة
الثالثه .
شرح الرئٌس عن الموضوع وطلب من محاسب المجلس بشرح الموضوع .
قام محاسب المجلس بتوزٌع التعهدات والمستندات المالٌه لالعضاء وارفقها كمالحق
لمحضر الجلسه كما ٌلً -:
 .1بالغ وزارة الداخلٌه من ٌوم  11.4.13بخصوص مٌزانٌة وزارة الداخلٌه
التطوٌرٌه لسنة  0313بقٌمة  561الؾ شاقل – ملحق . 1
 .0التزام وزارة المعارؾ المالً رقم  0313/39/139بقٌمة  ₪63,333להסדרת
נגישות للمدرسه االبتدائٌه أ  -ملحق 0أ .
والتزام وزارة المعارؾ المالً رقم  0313 /39 /113بقٌمة ₪ 63,333
להסדרת נגישות – للمدرسه االعدادٌه – ملحق 0ب .
 .0التزام مالً لوزارة حماٌة البٌئه من ٌوم  00.10.0339بقٌمة - ₪ 189,003
ملحق . 0
 .4تعهد مالً رقم  0313 /15 /330من قبل وزارة المعارؾ القامة بنى تحتٌه
תשתיות היקפיות جدار فً المدرسه الثانوٌه بقٌمة  033الؾ شاقل – ملحق 4
 .5بالغ מועצת ההימורים בספורט من توارٌخ  7.9.39 , 9.5.13القامة ملعب
صؽٌر  -מגרש מיניפיץ بقٌمة  173,333شاقل  -ملحق . 5
 .6تعهد وزارة المعارؾ المالً رقم  0313 /39 /048لتجدٌد المبانً والمخصص
للمدرسه االبتدائٌه ب (חידוש מבנים) بقٌمة  1מליון  - ₪ملحق . 6
قام محاسب المجلس بشرح الموضوع .
بعد شرح الموضوع ومناقشته تقرر باالجماع -:
 .1المصادقه على مٌزانٌة وزارة الداخلٌه التطوٌرٌه لسنة  0313بمبلػ  561الؾ شاقل
وتخصٌص مبلػ  61الؾ شاقل الجراء تعدٌل واقرار قوانٌن مساعده وفقا للحاجه

ولتعلٌمات وزارة الداخلٌه وبحسب ما ٌلزم القانون ,وتخصٌص مبلػ  533الؾ شاقل
لتنفٌذ اعمال تطوٌرٌه لشارع رقم  10من الخارطه الهٌكلٌه ג 15100/وتوكٌل رئٌس
المجلس ومحاسبه بتحصٌل مٌزانٌات اضافٌه  ,اقرارها وصرفها للمشروعٌن اعاله
بحسب الحاجه .
 .0المصادقه على مٌزانٌة وزارة المعارؾ التطوٌرٌه التاحة االستعمال (הסדרת
נגישות) لكل من المدرستٌن االبتدائٌه أ واالعدادٌه بمبلػ  63الؾ شاقل لكل مدرسه
بموجب تعهدات وزارة المالٌه والتً ارقامها 0313 /39 /139 , 0313 /39 /113
والتً ارفقت كمالحق 0أ 0 +ب لمحضر هذه الجلسه .
 .0المصادقه على مٌزانٌة وزارة المحافظه على جودة البٌئه التطوٌرٌه بقٌمة 189,003
شاقل كما وردت فً التزام الوزاره المالً من ٌوم ( 00.10.39ملحق  0لمحضر
الجلسه) والمخصصه لمشروع תשתיות מיחזור מכספי היטלי הטמנה واقرار
مساهمة المٌزانٌه العادٌه لسنة  0313بقٌمة  01%من قٌمة المشروع  ,أي ما ٌعادل
 00الؾ شاقل حسب شروط الوزاره كما وردت فً التعهد المالً اعاله .
 .4المصادقه على مٌزانٌة وزارة المعارؾ التطوٌرٌه بقٌمة  033الؾ شاقل كما وردت فً
تعهد الوزاره المالً رقم ( 0313 /15 /330ملحق  )4القامة بنى تحتٌه תשתיות
היקפיות والمخصصه لجدار واقً קיר תומך للمدرسه الثانوٌه وتوكٌل رئٌس
المجلس ومحاسبه بتحصٌل مبزانٌات اضافٌه ,اقرارها وصرفها لهذا المشروع .
 .5المصادقه على مٌزانٌة מועצת ההימורים בספורט (קרן המתקנים) بقٌمة 173
الؾ شاقل القامة ملعب صؽٌر מגרש מיניפיץ بموجب بالؼً המועצה להסדר
ההימורים בספורט من تارٌخً ( 9.5.13 , 7.9.39ملحق  )5وتوكٌل رئٌس
المجلس ومحاسبه بتحصٌل مٌزانٌات اضافٌه ,اقرارها وصرفها لهذا المشروع وبحسب
الحاجه .
 .6المصادقه على مٌزانٌة وزارة المعارؾ التطوٌرٌه بقٌمة  1333,333شاقل لتجدٌد
المبانً والمخصصه للمدرسه االبتدائٌه ب بموجب تعهد الوزاره المالً رقم /048
 0313 /39من ٌوم ( 06.4.13ملحق  6لمحضر الجلسه) وتوكٌل رئٌس المجلس
والمحاسب بتحصٌل مٌزانٌات اضافٌه ,المصادقه علٌها وصرفها فً حال كانت هنالك
حاجه لمٌزانٌات اضافٌه .
اقفلت الجلسه فً تمام الساعه 18:03
رجا خطٌب – رئٌس المجلس

سجل المحضر
اسامه حبٌب – محاسب المجلس

