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محضر جلسة غير عاديه رقم 01/3105
عقد المجلس البلدي في سخنين جلسته غير العادية رقم  01/3105وذلك يوم االربعاء الموافق  33/03/3105الساعة السادسة مسا ًء
وذلك لبحث ما يلي:
مواضيع البحث:
 -0إقرار ميزانيات غير عاديه:
 – 0.0مبلغ  053,211ش.ج هبه من مفعال هبايس ألعمال ترميم ولتغطية ملعب كرة السله قرب مدرسة الحالن االعداديه .
 0.3مبلغ  312,000ش.ج هبه من مفعال هبايس ألعمال ترميم كما يلي :
نادي بايس للجيل الذهبي  035,055ش.ج.
مبنى لصحة األسنان  01,101ش.ج .
مبنى תפוח פיס

 020,353ش.ج

 0.5مبلغ  105,111ش.ج هبه من وزارة المعارف لشراء وتركيب حواسيب ومسلطات إشعاع (מקרנים) ضمن برنامج مالئمه
جهاز التعليم للقرن ال , 30-كما يلي :
مدرسة طه حسين االعداديه  351,311ش.ج.
مدرسة الحالن االعداديه  533,111ش.ج
 0.5مبلغ  52,111ش.ج هبه من السلطه الوطنيه لألمان على الطرق لفعاليات في مجال األمان على الطرق.
 .3إقرار معايير لدعم مؤسسات جماهيريه لسنة  3105وذلك حسب تعليمات منشور مدير عام وزارة الداخليه رقم . 5/3110
 .5إختيار ممثل البلديه في اتحاد مدن جودة البيئه.
 .5إختيار ممثل البلديه في الجمعيه البلديه للمياه والمجاري" مياه الجليل" .
 .3تعيين رؤساء اللجان  :االعفاءات ( محمد زبيدات)  ,العطاءات ( خالد خاليله) والماليه ( مدين ابو صثالح) وتعيين لجنة المشتريات
:مهندس البلديه ,سليمان عثمان – رئيس اللجنه ,محاسب البلديه  -مشيل غنطوس  ,مسؤول الرواتب – سالم شالعطه
الحضور :مازن غنايم -رئيس البلدية واألعضاء :جميل خاليله ,مدين ابوصالح  ,فضيل زبيدات ,فتحي زبيدات ,شادي خاليلة ,سمر ابو
يونس  ,عمر ابو صالح  ,علي شعبان  ,جمال طربيه ,منيب طربيه ,زهر بدارنه ( دخل الساعة .)01:11
الغياب :خالد خاليله  ,حنا حنا  ,محمد زبيدات  ,علي شالعطة.
إشترك  :قاسم ابوريا  ,سليمان عثمان  ,ميشيل غنطوس .
ولحصول النصاب القانوني افتتح رئيس البلديه الجلسة الساعة .01:51
رئيس البلدية:
أطلب إضافة بند 0.3
أ.

مبلغ  300.311ش.ج من وزارة المعارف إلقامة زوايا عمل ضمن برنامج "עוז לתמורה" في مدرسة البشائر.

ب .مبلغ  00.311ش.ج من وزارة المعارف إلقامة زوايا عمل ضمن برنامج " עוז לתמורה " في مدرسة البشائر .
قرار رقم :0-01-3105
نقرر باألغلبية زيادة البند المذكور بشرط أن الموقع على تمديد الميزانية حتى  50/03/3105هو ذو صالحية لذلك.
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رئيس البلدية:
نعزي األخ مدين أبو صالح بوفاة والده وكذلك االخ حنا حنا بوفاة عمه اب زوجته ونتقدم بالتهاني لألخوة المسيحيين بمناسبة عيد
الميالد المجيد.
شادي خاليله:
لماذا ال تبحث البنود الماليه حسب القانون في لجنة الماليه قبل الجلسة.
قاسم ابوريا:
لجنة المالية تبحث في الميزانيات بشكل عام وهنالك ميزانيات مخصصة وال يمكن تغيير ذلك ولم تبحث في الماضي في لجنة
المالية.
سمر ابو يونس:
أطلب أن تبحث األمور في لجنة المالية وذلك يشمل ميزانيات عادية وغير عادية.
مشيل غنطوس:
إذا هنالك إستفسار فيمكن التوجه إلي قبل الجلسة .
هنالك ميزانيات مخصصة لهدف معين وال يمكن تغيير ذلك .كل مدير قسم يقدّم رؤيا للطلبات التي تقدم للمؤسسات .
سليمان عثمان:
دور لجنة الماليه في الميزانيات التي لم تخصص مسبقا ً.
قاسم أبو ريا:
سنأخذ إستشاره قانوني ة من محامي البلدية وإذا لزم األمر ستقدم جميع الميزانيات للجنة المالية قبل طرحها على المجلس البلدي.
الموضوع رقم  :0إقرار ميزانيات غير عاديه:
 – 0.0مبلغ  053,211ش.ج هبه من مفعال هبايس ألعمال ترميم ولتغطية ملعب كرة السله قرب مدرسة الحالن االعداديه .
 0.3مبلغ  312,000ش.ج هبه من مفعال هبايس ألعمال ترميم كما يلي :
نادي بايس للجيل الذهبي  035,055ش.ج.
مبنى لصحة األسنان  01,101ش.ج .
مبنى תפוח פיס

 020,353ش.ج

 0.5مبلغ  105,111ش.ج هبه من وزارة المعارف لشراء وتركيب حواسيب ومسلطات إشعاع (מקרנים) ضمن برنامج مالئمه
جهاز التعليم للقرن ال , 30-كما يلي :
مدرسة طه حسين االعداديه  351,311ش.ج.
مدرسة الحالن االعداديه  533,111ش.ج.
 0.5مبلغ  52,111ش.ج هبه من السلطه الوطنيه لألمان على الطرق لفعاليات في مجال األمان على الطرق.
0.3

أ .مبلغ  300.311ش.ج من وزارة المعارف إلقامة زوايا عمل ضمن برنامج "עוז לתמורה" في مدرسة البشائر.
ب .مبلغ  00.311ش.ج من وزارة المعارف إلقامة زوايا عمل ضمن برنامج " עוז לתמורה " في مدرسة البشائر .
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شادي خاليلة:
هنالك إشارة وطلب استغالل ميزانيات سايقة .ما هي؟
سليمان عثمان:
هذا أمر عادي ويرسل دائما ً مع الرسالة الموجهة من مفعال هبايس.
شادي خاليلة:
بخصوص الحواسيب للمدارس االعدادية كان يجب االنتهاء من العمل منذ فترة.
مشيل غنطوس:
المبالغ وصلت قبل اسبوعين للبلدية وألنه لم تكن ميزانية غير عادية لم نستطيع الدفع .لجنة الثالثة المدير العام والمحاسب
والمستشار القانوني بحثوا الطلبات وأقروا الفائز وتم إنهاء العمل قبل عدة أشهر.
سمر ابو يونس:
نتيجة التقصير ثم التأخير في تركيب الحواسيب ومسلطات االشعاع .
قرار رقم 3-01-3105
تقرر باالجماع الصادقة على الميزانيات  0.0حتى  0.3وبخصوص بند  0.3بشرط أن يكون الموقع على تمديد فترة الميزانية
مخ ّول لذلك .
الموضوع رقم :3
إقرار معايير لدعم مؤسسات جماهيرية لسنة  3105وذلك حسب تعليمات منشور مدير عام وزارة الداخلية رقم . 5/3110
شادي خاليله :لماذا ال يوجد دعم للمسنين .
رئيس البلدية:
بيت المسن يستلم ميزانيات من البلدية من الميزانية العادية وكذلك فعاليات أخرى للمسنين والنوادي من الميزانية العادية.
قرار رقم : 5-01-3105
تقرر باإلجماع المصادقة على المعايير للدعم لسنة .3105
سمر ابو يونس:
حسب المعايير فمن يوجد لديه ميزانيه اكثر يأخذ مبلغ أكبر وهكذا نحن ندعم القوي وال ندعم الضعيف.
رئيس البلدية:
بلدية سخنين تخصص ميزانيات بالرغم من وجودها في خطة االشفاء ألننا لم نحضر فقط لتسديد العجز ويجب دعم
هذه المؤسسات.


دخل زهر بدارنة الساعة 01:01

الموضوع رقم :5
إختيار ممثل البلدية في إتحاد مدن جودة البيئة.
سمر ابو يونس:
لماذا لم يرسل اسم المرشح قبل الجلسة؟
رئيس البلدية:
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من المفّضل عادة أن يكون رئيس البلدية هو ممثل البلدية.
قرار رقم : 5-01-3105
نقرر باالجماع ان يكون رئيس البلدية ممثل البلدية في إتحاد مدن جودة البيئة.
موضوع رقم :5
إختيار ممثل البلدية في الجمعية البلدية للمياه والمجاري مياه الجليل.
قرار رقم :3-01-3105

تقرر باالجماع أن يكون مهندس البلدية سليمان عثمان ممثل البلدية في الجمعية البلدية للمياه والمجاري " מי הגליל"
موضوع رقم :3
تعيين رؤساء اللجان :االعفاءات ( محمد زبيدات) ,العطاءات ( خالد خاليلة) والمالية ( مدين أبو صالح) وتعيين لجنة المشتريات ,
مهندس البلدية سليمان عثمان رئيس اللجنة ,محاسب البلدية  -مشيل غنطوس  ,مسؤول الرواتب  -سالم شالعطة .
سمر ابو يونس:
يجب أن يكون تمثيل نسبي في اللجان للمعارضة .
قرار رقم : 0-01-3105
تقرر باإلجماع بشكل مؤقت أن يكون رئيس لجنة اإلعفاءات ( محمد زبيدات) ,رئيس لجنة العطاءات خالد خاليلة ورئيس لجنة
المالية  ,مدين ابو صالح.
لجنةالمشتريات ,رئيس اللجنة سليمان عثمان واألعضاء مشيل غنطوس وسالم شالعطة.
اغلقت الجلسة الساعة  01:01مسا ًء
بإحترام
مازن غنايم

قاسم أبوريا ,محام

رئيس البلدية

سكرتير ومدير عام البلدية

