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محضر جلسه غير عاديه رقم 12/2010
عمذ انًجهظ انثهذي فً عخٍٍُ جهغرّ غٍش انعادٌّ سلى ٔ , 12/2010رنك ٌٕو االستعاء انًٕافك
 1/12/2010انغاعّ انغادعّ ٔانُصف يغاءا ٔ,رنك نثذث يا ٌهً -:
 اقرار فرض االرنونا لسنة ( 2011مرفق) .
الحضور -:ياصٌ غُاٌى – سئٍظ انثهذٌّ َٕ ,س خالٌهّ – َائة سئٍظ (دخم انغاعّ )19:04
يذًٕد اتٕ سٌا – َائة سئٍظ  ,يذٌٍ اتٕ صانخ – ععٕ  ,دغٍ غُاٌى – ععٕ  ,ايٍٍ
طشتٍّ – ععٕ  ,يذًذ اتٕ سٌا – ععٕ  ,كًال اتٕ ٌَٕظ – ععٕ  ,خانذ خالٌهّ – ععٕ ,
دغٍ عٍذ ادًذ – ععٕ .
الغياب -:فاسٔق صتٍذاخ  ,ادًذ تذاسَّ  ,دغاو خالٌهّ  ,فعٍم صتٍذاخ  ,يذًذ طشتٍّ ,دُا
دُا.
اشترك  -:لاعى اتٕ سٌا  ,يٍشم غُطٕط  ,شادي غُطٕط.
ٔنذصٕل انُصاب انمإًََ افررخ سئٍظ انثهذٌّ انجهغّ انغاعّ .18:55
رئيس البلديه -:انجهغّ يخصصح نثذث فشض االسََٕا نغُح .2011
عُح  2008ذى صٌادج  %3تانُغثّ نغُح ٔ 2007كزنك عُح  2009ذى صٌادج  %3تانُغثح نغُح
ٔ 2008رنك دغة خطح االشفاء .
فشض االسََٕا نغُح  2011ذى صٌادج  %1.4تانُغثح نغُح ٔ 2010رنك دغة لشاس نجُح
انًانٍّ فً انكٍُغد .
حسن سيد احمدُْ :انك صٌادج يغاداخ عُح  2009 ٔ 2008يثم تٍد انذسج ٔطهثُا انغاء
ْزِ انًغاداخ .
رئيس البلديةْ -:زِ ذعهًٍاخ انمإٌَ ٔنزنك ال َغرطٍع ذغٍٍش ْزِ االيٕس ٔانثهذٌّ يٕجٕدج فً
خطح اشفاء.
حسن سيد احمد  -:يٕظٕع انذسج ْزا لشاس ٌرعهك تانثهذٌح  .كزنك يٕظٕع انًعاصش عًهٓا
يٕعًً.
رئيس البلديه -:انغعش ْٕ  31.18ػ.ج .نهًرش انًشتع نًعاصش انضٌد.
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شادي غنطوس -:انذفع فً انًاظً كاٌ دغة ذغعٍشج يصانخ دٕانً  60ػ.ج نهًرش ٔذى
ذخفٍط انرغعٍشِ ل 31.18 -ػ.ج .نهًرش انًشتع.
انثٍد انًغهك ُْانك ذعهًٍاخ ذعطً ذخفٍط نفرشج يعٍُح ٔتعذْا ٌرى انذفع
تشكم كايم.
ميشل غنطوسْ -:زِ انذفعاخ يعرشف تٓا نعشٌثح انذخم ٔذُضل يٍ انذخم.
محمد ابو ريا  -:الرشح اٌ ٌذفع ذغعٍشج يخاصٌ نثٍٕخ انًعاصش ٔخالل يٕعى انضٌرٌٕ ٌذفع
ذغعٍشج كايهّ.
ميشل غنطوس -:انثهذٌّ فً خطح اشفاء ٔنزنك ال َغرطٍّ ذخفٍط انغعش.
 دخم َٕس خالٌهّ انغاعّ .19:04
رئيس البلديه -:اطهة اٌ َؤجم يٕظٕع انرخفٍعاخ تعذ آَاء خطح االشفاء.
حسين سيد احمد -:الرشح اٌ ٌرى انذفع نًعاصش انضٌد نفرشج  6اشٓش ٔنٍظ عُح كايهح
دغثد ذغعٍشج  31.18ػ.ج .نهًرش انًشتع.
رئيس البلديه -:الرشح انًصادلح عهى فشض االسََٕا كًا ْٕ دٍث اٌ انثهذٌّ فً خطح اشفاء
ْٔكزا ال َعشض ذُفٍز خطح االشفاء نهخطش.
شادي غنطوس -:انثهذٌّ لشسخ اععاس انذذ االدَى نفشض االسََٕا ٔنزنك ال ًٌكٍ اٌ َخفط
انغعش اكثش يٍ رنك .
كمال ابويونسُْ -:انك يصانخ ذُرمم انى תרדיון َرٍجح ععش االسََٕا انًشذفع .
رئيس البلديه -:عُح  2004لشسخ انثهذٌّ اعفاء  %50نهًصانخ فً انًُطمح انصُاعٍّ ٔنى ٌرى
ذُفٍز ْزا االيش تغثة يعاسظح ٔصاسج انذاخهٍح .
محمد ابو ريا  -:فً انًاظً ذى يُخ اعفاءاخ نطالب انجايعاخ ٔاطهة اٌ َمش ْزا انرخفٍط
نطالب انجايعاخ.
شادي غنطوس -:لإٍََا ال ًٌكٍ اعطاء اعفاء نهطالب اال دغة انٕظع االلرصادي.
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خالد خاليله -:الرشح ذشكٍم نجُح ٔدساعح تُٕد يعٍُح دغة يشٕسج انًغرشاس انمإًََ ٔذمذٌى
الرشاح نهغُح انماديح .كً ال َخاطش تخطح االشفاء الرشح انًصادلح عهى فشض
االسََٕا كًا ْٕ.
كمال ابو يونس ُْ -:انك يشكهح يضيُح نهطالب فً جايعح ذم اتٍة دٍث اٌ االععاس فً ذم اتٍة
يشذفعّ,اطهة يغاعذذٓى.
رئيس البلديه -:انرمٍُا انٍٕو يع يًثهٍٍ عٍ انطالب ٔارا كاَد داجّ نًغاعذج تغٍطح فُذٍ عهى
اعرعذاد ٔنٕ تشكم شخصً ٔفً انًغرمثم عُثذث ايكاٍَح دعى انطالب.
امين طربيه  -:يٕاعٍذ انذفع يع ذذفٍط  %2اطهة اٌ ٌكٌٕ درى . 28/2/2011
رئيس البلديه -:تعذ اٌ ًَُٓ خطح االشفاء عٍرى دساعح انًٕظٕع يٍ جذٌذ ٔاطهة اذخار لشاس
ٔانًصادلّ عهى فشض االسََٕا فً صٍغرّ انذانٍّ .
القرار رقم -:1-12/2010
ذمشس تاالجًاع انًصادلّ عهى فشض االسََٕا كًا اسفك يع انذعِٕ.
اغلقت الجلسه الساعه 12:22
يع االدرشاو
لاعى اتٕ سٌا ,يذاو

ياصٌ غُاٌى

عكشذٍش ٔيذٌش عاو انثهذٌّ

سئٍظ انثهذٌّ
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