جلسة مجلس عادية رقم 4/2013
مكان انعقاد الجلسة

:

بناية المجلس المحلي

ساعة انعقاد الجلسه

:

السادسة والنصف

تاريخ أنعقاد الجلسة

:

32/7/32

الحضور

:

 -1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس
 -2السيد أحمد حليحل  ,عضو المجلس .
 -3السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس.
 -4السيد طوني خلول  ,عضو المجلس .
 -5السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .

الغياب

:

 -1السيد البير عيسى  ,عضو المجلس .
 -2السيده عال زيدان  ,عضو المجلس.
 -3السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 -4السيده أمل سروع  ,عضوة المجلس.

على جدول األبحاث

:

 .1المصادقة على ميزانيات غير عادية .
 .2تحويل ميزانية من بند ألى بند.

الرئيس  :يفتتح الجلسة مرحباً باألعضاء كما ويهنىء الرئيس أبناء الطائفة األسالمية بمناسبة
حلول شهر رمضان المبارك .
البند األول  :المصادقة على ميزانيات غير عادية :
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على الميزانيات الغير عادية على النحو التالي :
.1
.2
.3
.4

.5

ميزانية غير عاديه بقيمة  456,000شاقل للمدرسة الثانوية חידוש מבנים ,מיזוג
וחברת חשמל .
ميزانية غير عاديه بقيمة  151ألف شاقل من טוטו וינר وعليها سنقوم بأضافة ورصد
مبلغ أضافي بقيمة  151ألف شاقل من قبل קרן פיתוח وميزانيات التطوير من وزارة
الداخلية ألقامة מגרש משולב.
ميزانية غير عاديه من قبل وزارة المواصالت بقيمة  59,,59وأشتراك المجلس
 ,1%من قبل קרן פיתוח من قبل لجنة التنظيم ألعمال סימון כבישים והתקני
בטיחות . 31,2
ميزانية من قبل מפעל הפיס  911الف شاقل والتي سيتم تقسيمها الى גני ילדים
חובה  ,11אלף  ₪בית ספר יסודי שיפוצים  , ₪ 31,111בית ספר תיכון
 2,2וריהוט  , ₪ ,11,111בית ספר יסודי  91אלף  ₪שיפוצים מבנה
פיס . ₪ 91,111
ميزانية غير عاديه من قبل صندوق التطوير من لجنة البناء بقيمة  01,111ألف شاقل
والتي أطلب رصدها مقابل مصادرة قسيمة  22في بلوك  14112و  21ألف شاقل
ألعمال تفريغ النفايات (פסולת גושית ) في منطقة البيادر .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيات أعاله .

البند الثاني  :تحويل ميزانية من بند إلى بند:
الرئيس :يطلب من األعضاء المصادقه على تحويل ميزانية من بند ألى آخر من الموازنة .
البند المتعلق بالمخيم بقيمة  %25من أجره تعيين סייעת רפואית للطفلة منى بيير زكنون
علماً أن وزارة المعارف تمول  %55من هذه الميزانية .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
أغلقت الجلسة الساعة السابعة والنصف
الياس الياس

الياس سابا

رئيس المجلس

سكرتير المجلس

