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 4\2\2020: التاريخ

 

 العاديه البلدي المجلس جلسة

 4/2/2020 الموافق الثالثاء يوم 2/2020 رقم

 

 مساء السادسه الساعه  4/2/2020 الموافق الثالثاء يوم وذلك( 2/2020)  رقم  عاديه الغير جلسته البلدي المجلس عقد

 . الجلسات قاعة في( 18:00)

 

 :  لحضورا

  طمره بلدية رئيس – ذياب سهيل. د .1

 عضو المجلس البلدي   –قائم باعمال الرئيس  –صالح حجازي  .2

 عضو المجلس البلدي    –نائب الرئيس  –نضال عثمان  .3

   البلدي  المجلس عضو – حجازي عدنان .4

 عضو المجلس البلدي  –بسام زيداني  .5

 عضو المجلس البلدي  –نزار علي عواد  .6

 عضو المجلس البلدي  – صابر ياسين .7

 عضو المجلس البلدي –نزيه صمد  .8

 :   الغائبون

   البلدي المجلس عضو – الرئيس  نائب – الهيجاء ابو عامر .1

 عضو المجلس البلدي  –احمد أبو الهيجاء  .2

 عضو المجلس البلدي  –كمال أبو الهيجاء  .3

 عضو المجلس البلدي –جمال ذياب  .4

 عضو المجلس البلدي –نادر عواد  .5

 عضو المجلس البلدي  – نزار يوسف عواد .6

 عضو المجلس البلدي  – نبيه حجازي .7

 عضو المجلس البلدي  – امنة فؤاد حاج .8

 : الجلسه في المشتركون

 

 خالد عواد 

 محمد ذياب  

 بيان مطري 

 علي حاج 

 ياسر محسن
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 .  الجلسه افتتاح عن الرئيس اعلن اعاله المذكوره  الساعه تمام في

     

بارك الدكتور سهيل ذياب لالخ نزار وتمنى له عمال وشراكة مثمرة من اجل مصلحة اهل طمرة , أبواب قبل افتتاح الجلسة 

 البلدي مفتوحة لتقديم المساعدة لك للقيام بمهمتك في خدمة اهل طمر 

 طمرة تبقى مدينتنا وعلينا خدمتها هذا وطنا وعلينا الحفاظ على ترابها  

 

    عاديه  غير ميزانيات وتعديل اعداد . 1

 

 الف شاقل من وزارة المعارف لترميمات غرفة المعلمين بمدرسة "ب" أبو الرمان   100مبلغ  .1

 " الرازي  الف شاقل من وزارة المعارف لترميمات غرفة المعلمين بمدرسة "ه 100مبلغ  .2

 الف شاقل من وزارة المعارف لترميمات غرفة المعلمين بمدرسة الفرابي االعدادية   100مبلغ  .3

تجهيز غرفة للطالب بالمستوى الضعيف بمساعدة معدات خاصة لتهيئة  الف شاقل من وزارة المعارف 150مبلغ  .4

 طالب لالندماج في الصفوف العادية مدرسة البيروني ال

مدرسة , اشتراك  13القامة نشاطات وتجارب علمية وتكنولوجية ل  الف شاقل من وزارة المعارف 155مبلغ  .5

 الف شاقل  31الف شاقل , البلدية   124الوزارة 

 لتجديد مبنى المدرسة الراعية  الف شاقل من وزارة المعارف 200 مبلغ .6

الف شاقل من وزارة المعارف لنشاطات تعليمية بموضوع حماية البيئة في المدارس ورياض  179,320مبلغ  .7

 األطفال

 التمام بناء اإلعدادية الخامسة  شاقل من وزارة المعارف  1781430مبلغ  .8

 الخامسة  اإلعداديةشاقل من وزارة المعارف التمام بناء  453979مبلغ  .9

 

 : قرار وتصويت  

 

 ر مع القرا

 مصادقة باالجماع  

 

 

   2020 لسنة العامه الضريبه في منشور التخفيض  على المصادقه . 2

 

 لإلعالن عن التخفيضات للمجلس البلدي  مرفق طيا 

 

  8191% تخفيض هناك تصليح لمبلغ 30بالخانة الثالثة للحصول على  الصفحة الثايةياسر محسن , تصليح  –مالحظة 

 

 : قرار وتصويت  

 مصادقة باالجماع  

 

 

   إقرار المجلس البلدي بمواضيع التخطيط   . 3

 

اطلب تأجيل البحث بها البند للجلسات القادمة ودعوة امين السهلي للمساعدة بهذا االمر وتقديم شرح   دكتور سهيل ذياب :

 لالعضاء  

 نضال : من المهم جدا العمل من اجل إيجاد حلول للتخطيط للمواطنين 

بهدف التخطيط من قبل  جمال ذياب : ال يعقل ان نترك االمر بدون قرارات تساعد المواطنين وباالمكان أيضا جباية األموال 

 اللجنة المحلية للتخطيط والبناء 

 

 ياسر محسن  : يجب اعداد معايير واضحة ومتساوية بين المواطنين .
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 : قرار وتصويت  

 

البحث بهذا البند الستدعاء السيد امين سهلي للجلسة القادمة  لبحث  موافقة من قبل األعضاء على اقتراح الرئيس  تأجيل

 الموضوع التخطيطي وحل المشاكل العينية في المدينة بحسب اقتراح األعضاء  .

 

 

 

   حق التوقيع على المستندات المالية للمحاسب المرافق. . 4

 הצעה על ידי ראש ההעיר  

 

 : قرار وتصويت  

 مصادقة باالجماع  

 

 نزار علي عواد للجان البلدية اقتراح بند للبحث : ضم السيد . 5

 

 مواقة باالجماع على طرح البند للبحث  

 

اقتراح عضو المجلس البلدي نائب الرئيس السيد نضال عثمان بضمن السيد نوار علي عواد للجنة الرفاه االجتماعي , ولجنة 

 مكافحة السموم  .

 

 قرار وتصويت : 

 االقتراح  مصادقة باالجماع 

 

 

 اقتراح بند اخر من قبل الرئيس :. 6

 

 تعديل لجنة قبول كبار الموظفين 

 

 قرار وتصويت : 

 

 ة  سقة األعضاء على درج البند للبحث في الجلمواف 

 

وتم تعيين  للجنة اختيار كبار الموظفين   حجازي والسيد نبيه حاج يدة امنهسكان اقتراح من قبل السيد نادر عواد الختيار ال

 لجنة 

 

 نبيه حجازي اقتراح الرئيس تعيين السيد صابر ياسين في لجنة قبول كبار الموظفين مكان 

 

 قرار وتصويت : 

 على التعديل المقترح  موافقة باالجماع

 

 

 اعد وكتب البروتوكول 

 بيان محمد مطري  

 مساعد الرئيس


