جلسة مجلس عادٌه رقم 6 /66

مكان أنعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه
تارٌخ أنعقاد الجلسه

 :بناٌة المجلس المحلً
 :السابعة مسا ًء
66 /6 /66 :

الحضور

 .6 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .2السٌد علم علم  ,عضو المجلس.
 .3السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس
 .4السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .5السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .6السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس .

الغٌاب

 .6 :السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .2السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .3السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس .
 .4السٌد شكري هاشول ,عضو المجلس .

المشتركٌن

 .6 :السٌد جورج زكنون  ,عضو المجلس.
 .2السٌد شربل خرٌش  ,عضو المجلس.
 .3السٌد الٌاس سابا  ,عضو المجلس.

على جدول األعمال

 .6 :مٌزانٌات غٌر عادٌه.
 .2فتح حساب خاص فً بنك "דקסיה "
 .3تقرٌر المراقبه لعام 2164
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء وعلما ً أنه لم ٌتم تقدٌم أعتراض على محضر الجلسه
السابق ٌعتبر محضر الجلس السابقه قانونٌا ً .
هذا وٌقوم الرئٌس بأسمه وباسم األعضاء وموظفً المجلس بتقدٌم التعازي لعضو المجلس شاكر
غزال بوفاة والدته  .وٌتقدم اٌضا َ الرئٌس بأسمه وباسم األعضاء والموظفٌن بأحر التعازي آلل
جبران بوفاة المرحوم زكً جبران أبو رٌمون الذي أشغل منصب رئٌس المجلس األول للمجلس
المحلً لمدار فتره ما تزٌد عن الثالثٌن عاما  .كان للمرحوم الدور األول والكبٌر فً بناء قرٌة
الجش  .هذا وٌطلب الرئٌس من لجنة تسمٌة الشوارع لألنعقاد لفحص أمكانٌة تسمٌة موقع أو
منطقه على اسم المرحوم زكً جبران  .هذا وٌعطً المجال لألعضاء ألبداء تعزٌتهم .
علـــم  :كان من المفروض أن ٌقوم المجلس باألشتراك أو تبنً الجنازه  .الٌوم أطلب أن نقوم
بعمل شًء ما قبل جنازة األربعٌن وأقترح أن تقوم لجنة التسمٌه بتسمٌة منطقه على اسمه.
ٌطلب الرئٌس من األعضاء الموافقه على إدراج بندٌن أضافٌٌن على جدول األبحاث وهما :
 .6فتح حساب خاص بنك דקסיה (חשבון עזר) لشراء حواسٌب من قبل مفعال هباٌس .
 .2بحث فً تقرٌر المراقبه لعام . 2164

البند األول  :ميزانيات غير عاديه
 .6תב"ר ע"ס  454ألف شاقل من قبل وزارة المعارف للمدرسه األبتدائٌه ومٌزانٌه غٌر
عادٌه بقٌمة  311ألف شاقل للمدرسه الثانوٌه و  611ألف شاقل للبساتٌن وذلك لتحسٌن
وضع الصفوف فً المدارس ورٌاض األطفال .
التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع
 .2مٌزانٌه من قبل وزارة الداخلٌه بقٌمة  71ألف شاقل ومبلغ آخر بقٌمة  91ألف شاقل
وذلك لتغٌٌر مصابٌح فً القرٌه ل (לידים )  .الرئٌس ٌطلب من األعضاء المصادقه
على هاتٌن المٌزانٌتٌن .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على الميزانيات الغير عاديه أعاله
 .3مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  646ألف شاقل لترمٌم الدرج بمحاذاة مطعم اللٌالً ومٌزانٌه
غٌر عادٌه بقٌمة  697ألف شاقل لبناء جدار فً حوض  64617من قبل وزارة
الداخلٌه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء
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 .4مٌزانٌه غٌر عادٌه من قبل وزارة الداخلٌه لتحسٌن جهاز األتصال שדרוג מכשור
מרה"פ  425546شاقل .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
 .5مٌزانٌه غٌر عادٌه بقٌمة  21ألف شاقل مع أشتراك من المجلس بحٌث تكون المٌزانٌه
مكونه من مبلغ  66ألف شاقل من قبل وزارة جودة البٌئه و  4االف شاقل من قبل
المجلس المحلً .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
 .6الرئٌس ٌطلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه بقٌمة  211ألف شاقل من قبل
وزارة الزراعه و  668ألف شاقل من قبل وزارة الداخلٌه ألنهاء مشروع המשך
פיתוח שביל החלב.
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثاني  :فتح حساب خاص في بنك דקסיה
الرئٌس ٌطلب من األعضاء المصادقه لفتح حساب خاص (חשבון עזר ) فً بنك דקסיה
لٌتسنى للمجلس شراء حواسٌب من قبل מפעל הפיס هذا وٌكون هذا الحساب فعال لمدة
سنتٌن.
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثالث  :דו"ח ביקורת לשנת 4102
الرئٌس ٌ :قوم بعرض تقرٌر الرقابه "דו"ח ביקורת" لعام  2164أمام األعضاء وخاصه
إجراء متابعه لتصحٌح مالحظات الرقابه كما ٌلً :
ארנונה ומים סעיף 1.2
ٌقترح الرئٌس بأن ٌقوم المجلس بتبنً نظام إجراءات بموجبه عندما ٌتم تقدٌم خارطه لتوقٌع
مهندس المجلس ٌتم تحوٌل طٌه منها لقسم الجباٌه والتً بموجبها ٌتم فتح ملف للعقار وٌتم تفعٌله
عند إنتهاء البناء .
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פרק ביצוע התקציב הרגיל 2.2
الرئٌس ٌطلب من األعضاء ألن ٌتم عقد لجنة األداره أو لجنة المالٌه لبحث أقتراح الموازنه .
סעיף  3.2فً هذ السنه قمنا بالدعوه لعقد جلسة المٌزانٌه قبل نهاٌة عام 2165
פרק חיובים :
סעיף  4.2الرئٌس ٌقترح أن ٌقوم المجلس بالتعاقد مع المحامً لتقدٌم دعاوى قضائٌه ضد
أصحاب الدٌون المتراكمه .
פרק מנגנוני בקרה וביקורת פנים
סעיף ٌ 6.2طلب من اعضاء لجنة المراقبه لعقد جلسه للبحث فً تقرٌر 2164 – 2164
وبهذا ٌتم عقد جلسة مجلس لبحث التقرٌر .
פרק מערך השכר והעסקת עובדים
סעיף  2.2الرئٌس ٌطلب الموافقه على تعٌٌن المدقق الداخلً السٌد شربل خرٌش كمسؤول
عن شكاوي الجمهور بدالً من سكرتٌر المجلس.
פרק נושאים אחרים :
סעיף  14.2سٌقوم المجلس بالتوجه لمستشار تأمٌن ألجراء تقرٌر .
סעיף  11.2الرئٌس ٌطلب من األعضاء أن ٌقوموا بتفعٌل لجان المجلس وعقد جلسات بهذا
الخصوص .
أغلقت الجلسه الساعه الثامنه والنصف مسا ًء

الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر المجلس

رئٌس المجلس
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