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          0212/414 

 0202/0محضر جلسه غير عاديه رقم    

 
الساعه الثالثه من بعد ظهر  0202/0عقد  المجلس البلدي في سخنين جلسته غير العاديه رقم     

 -وذلك لبحث ما يلي : 0202/0/4يوم االثنين الموافق 

 

 -مواضيع البحث:
كهبه من وزارة االسكان الكمال اعمال الف ش.ج.  00522اقرا ميزانيه غير عاديه بملغ  -0

 (.10+  01تطوير في شارع مدرسة الحكمه الثانويه )شارع 

الف ش.ج. كهبه من وزارة االسكان لتخطيط وتنفيذ  422اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  -0

 مرحلة أ في منطقة ابو غزاله.

كان العمال الف ش.ج. كهبه من وزارة االس 0122اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  -1

 تطوير ساحة البلديه الجديده.

 -ه من وزارة الداخليه كما يلي :اقرار ميزانيه غي عاديه كهب -4

 الف ش.ج. لشراء مولد كهربائي لمركز الطوارىء. 15مبلغ  - أ

 الف ش.ج. لشراء حاويات مياه. 05مبلغ  - ب

 الف ش.ج. لشراء جرار لحاويات المياه. 10مبلغ  -ج

 

 

 نائب  –محمود ابو ريا  0نائب رئيس  –نور خاليله  0رئيس البلديه  -مازن غنايم   -:الحضور

 عضو 0  –عضو 0 دمحم ابو ريا  –عضو 0 مدين ابو صالح  –رئيس 0 خالد خاليله               

 عضو 0 امين طربيه  –عضو 0 فضيل زبيدات  –عضو 0 كمال ابو يونس  –حنا حنا               

 عضو . –               

 

 ق زبيدات 0 حسام خاليله 0 حسن غنايم 0 حسن سيد احمد 0 دمحم وراحمد بدارنه 0 فا -: لغيابا

 طربيه .             

 
 قاسم ابور يا 0 عثمان ابو ريا . -: اشترك

 

 . 05:02ولحصول النصاب القانوني افتتح رئيس البلديه الجلسه الساعه    

 

  لكسنوات  1مليون ش.ج. لمدة  05بلغ م اقرار متמיקוד מאמץ خالل برنامج  -: رئيس البلديه

 مليون ش.ج. 0 واذا احسنا استغالل هذه المبالغ يمكن الحصول على مبالغ  5سنه                     

 اكبر.                     

 

 



 / 

 

 

 

 

 
 الف ش.ج. كهبه من وزارة االسكان  0522بمبلغ   ميزانيه غير عاديه اقرار -: الموضوع االول

 .(10+  01الكمال اعمال تطوير في شارع مدرسة الحكمه الثانويه )شارع                         

 

 الف ش.ج. من وزارة االسكان لتخطيط  422اقرار ميزانيه غير عاديه  بمبلغ  -الثاني:الموضوع 

 وتنفيذ مرحلة ا في منطقة ابو غزاله.                        

 

 الف ش.ج. من وزارة االسكان  0122اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  -:الموضوع الثالث

 العمال تطوير ساحة البلديه الجديده.                        

 

 اقرار ميزانيه غير عايده كهبه من وزارة الداخليه كما يلي : -: الموضوع الرابع

 الف ش.ج. لشراء مولد كهربائي لمركز الطوارىء. 15مبلغ  - أ

 الف ش.ج. لشراء حاويات مياه. 05 مبلغ - ب

 الف ش.ج. لشراء جرار لحاويات المياه . 10مبلغ  -ج

 

 . 4 – 0اطلب المصادقه على جميع البنود من  -:رئيس البلديه

 

 قبل عدة سنوات تم تطوير حديقة ابو غزاله ولكن لالسف فال توجد صيانه  -: مدين ابو صالح

 ك اطلب ان نؤكد على المحافظه وصيانة المكان بعد تطويره.مناسبه ولذل                        

 

 ولكن لالسف فال بتنظيف الحديقه  نا مع طالب مدرسة الجليل في الماضيقم -:كمال ابو يونس

 توجد صيانة  ولذلك برايي ان المنطقه بحاجه لحراسة وتتم عمليات سرقة                        

 في وضح النهار في هذه المنطقه. وتخريب                       

 

 في المستقبل سنحاول ايجاد حل للحراسه في المنطقه. -:رئيس البلديه

 

 اقترح ان تكون حراسة ليس فقط في المنطقه الصناعيه وانما في جميع انحاء سخنين. -: حنا حنا

 

 هنالك استهداف للمؤسسات وسرقات كثيره في البلد. -: مدين ابو صالح

 

 .غ حوالي مليون ش.ج. لساحة البلديهأقر في الماضي مبل  -: ريادمحم ابو 

 

 في الماضي اقر مبلغ من وزارة الداخليه وهذه المبالغ من وزارة االسكان من  -:رئيس البلديه

 خالل مشروع تكثيف الجهود.                  

 

 مكن تحويلها المور ال يמיקוד מאמץ هذه المبالغ من وزارة االسكان لمشروع  -: خالد خاليله

 اخرى.                    
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  -: 0-0202/0القرار رقم 

 
 .  4 – 0تقرر باالجماع المصادقه على جميع البنود من      

 

 

 . 05:01اغلقت الجلسه الساعه                                   

 

 

 مع  االحترام      

 

  مازن غنايم       قاسم ابو ريا 0 محام 

 

 رئيس البلديه      سكرتير ومدير عام البلديه 

 

 


