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19/05/2020  

 بروتوكول

 

 . 5/2020جلسة المجلس البلدي 

 

في قاعة الجليات في بلدية طمرة افتتحت الجلسة بتمام  19.5.2020عقد المجلس البلدي جلسته الغير عادية اليوم 

 18:17الساعة 

 

 الحضور  : 

 رئيس البلدية   -د.سهيل ذيلب  .1

 نائب الرئيس  –عامر أبو الهيجاء  .2

 نائب الرئيس   –نضال عثمان  .3
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متشكرا كل من  مقدما نبذة عن عمل اإلدارة في فترة الكورونا مباركا شهر رمضان الكريم  وافتتح الرئيس الجلسة 

 .قدم العون والمساعدة للتعامل مع ازمة الكورونا 

 

 مواضيع البحث : 

 

 من قبل بيان مطري مدير عام البلدية كالتالي  : 9-1تم تقديم نبذة  لالعضاء  حول الميزانيات الغير عادية بند 

 

 شاقل.  1590916ترميم مدرسة ابن خلدون  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .1

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 أعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 

 أعضاء  0امتناع : 

 

ترميم مدرسة الدكتور هشام أبو رومي  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .2

 شاقل.  2007805

 

 المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي : بعد التداول تقرر

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 شاقل. 195000شراء معدات واثاث للمدارس  2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .3

 

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 شاقل. 85500تفعيل برنامج الرفاه االجتماعي  2019 اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس .4

 

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 شاقل.  459500ي تفعيل برنامج الرفاه االجتماع 2019اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .5

 

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :
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 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 شاقل.  40736مساعدات في ظل ازمة الكورونا  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .6

 

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 107100مساعدات في ظل ازمة الكورونا  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .7

 شاقل. 

 

 ر بحسب التصويت التالي :بعد التداول تقرر المصادقة على القرا

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 221298مساعدات في ظل ازمة الكورونا  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية مفعال هبايس  .8

 شاقل. 

 

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :

 عضو   11صادقة : مع قرار الم

 اعضاء   0ضد قرار المصادقة : 

 أعضاء  0امتناع : 

 

 514000مساعدات في ظل ازمة الكورونا  2020اعداد وتعديل ميزانية غير عادية وزارة الداخلية  .9

 شاقل. 

 

 بعد التداول تقرر المصادقة على القرار بحسب التصويت التالي :

 عضو   11مع قرار المصادقة : 

 اعضاء   0المصادقة : ضد قرار  

 أعضاء  0امتناع : 

: 

 

المصادقة على قرار تعيين السيد بيان مطري لوظيفة مدير عام البلدية والمصادقة على اجر كبار  .10

 %.100بنسبة  חוזה בכירים(الموظفين )

 بعد التداول تقرر المصادقة على التعيين واالجر لمدير عام البلدية بيان مطري حسب التصويت التالي :
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 9مع قرار المصادقة : 

 صابر ياسين , نبيه حجازي ,   2ضد قرار المصادقة : 

 0امتناع: 

 

 السيد خالد عواد محاسب البلدية اكد على وجود بند ميزانية لتغطية االجر .  –مالحظة 

 

 ديل لجنة قبول كبار الموظفين .تع .11

تم تقديم شرح من قبل الشيد ياسر محسن حول مبنى اللجنة , دخول بيان مطري مكان سيم همام الى اللجنة بحسب 

القانون , باإلضافة طلب الرئيس تقديم اقتراحات جديدة لتعديل اللجنة تم اقتراح العضو احمد أبو الهيجاء مكان  

 و  صابر ياسين.العضوة امنة حاج  , والعض

 بعد التداول تقرر المصادقة على التعديل حسب التصويت التالي :

 11مع قرار المصادقة : 

 0ضد قرار المصادقة : 

 0امتناع: 

 

 

  18:35انتهت الجلسة بتمام الساعة 

 

  السيد صالح حجازي قائم باعمال الرئيس انضم للجلسة متاخرا وطلب االنضمام للتصويت مع قرار المصادقة

 على البنود التي أدرجت في الجلسة بعد معاينة البنود .

 

 

 باحترام

 

 ذياب                                                                                                   بيان مطري د.سهيل  

 

 مدير عام بلدية طمرة رئيس بلدية طمرة                                                                                          

 

_______________________________                                                                      ___ 


