التاريخ 15.3.2016 :
جلسة المجلس المحلي رقم 2 \ 2016
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال لجلسته العادية رقم  2 \ 2016وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا من يوم
االربعاء الموافق  9.3.2016في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئيسا
 .2عبد العزيز شلبي
 . .3باسل دراوشه
 .4علي حبشي
 .5موسى دراوشه
 . .6نادر عبد الهادي
 .7رمزي شلبي
 .8موسى شلبي
 .9احمد سعدي
 .10ناصر حبشي
وتغيب :
 .1فتحي شدافنه
 .2عمر دراوشه
كما
.1
.2
.3
.4

وحضر الساده :
جمال دراوشه  -محاسب المجلس
يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
المحامي نواف شلبي – المستشار القضائي
وائل حبشي  -مهندس المجلس

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة .
 .2بحث على ميزانيات تطوير كاالتي :
 1.2ميزانيه وزارة المعارف لبناء
مدرسة اعداديه مرحله اولى

 5046790 -شاقل .

 2.2هبات مفعال هبايس موزعه كاالتي :
 بناء نادي مسنين اكمال القاعه الرياضيه -اثاث مدرسة الثانويه

  2557.0الف شاقل  2000.0الف شاقل  500.0الف شاقلالف شاقل
 57.01

3.2
4.2
5.2
6.2

ميزانية وزارة الداخليه
ميزانيه وزارة البيئة
ميزانية وزارة النقب والجليل
ميزانية وزارة النقب والجليل

  956.0الف شاقل  -لبناء القاعة الرياضية .  0.1088الف شاقل  -حاويات نفايات واعمال تنظيف  500.0الف شاقل  -لترميم ملعب تمارين كره القدم 490.0 -الف شاقل  -اشارات لترقيم للشوارع

 .3المصادقة على فتح حساب في بنك ديكسيا إلدارة هبات مفعال هبايس ( اعمال تطوير )
 .4المصادقة على فتح حساب في بنك البريد .
 .5بحث التقرير المالي الريع سنوي لغاية . 31.12.2015
 .6بيان رئيس المجلس المحلي .
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وتطرق الى جدول االعمال كاالتي :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة غير عاديه رقم . 1 \ 2016
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسة السابقة غير عاديه رقم  1 \ 2016والذي ارفق مع دعوة للجلسة.
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على محضر الجلسة السابقة الغير عادية رقم . 1 \ 2016
 .3المصادقه على ميزانيات تطوير لسنة  2016كاالتي :
 1.2ميزانيه وزارة المعارف لبناء
مدرسة اعداديه مرحله اولى
2.2

3.2
4.2
5.2
6.2

هبات مفعال هبايس موزعه كاالتي :
 بناء نادي مسنين اكمال القاعه الرياضيه اثاث مدرسة الثانويهميزانية وزارة الداخليه
ميزانيه وزارة البيئة
ميزانية وزارة النقب والجليل
ميزانية وزارة النقب والجليل

  5046790شاقل .  2557.0الف شاقل  2000.0الف شاقل  500.0الف شاقلالف شاقل
 57.0  956.0الف شاقل  -لبناء القاعة الرياضية .  0.1088الف شاقل  -حاويات نفايات واعمال تنظيف  500.0الف شاقل  -لترميم ملعب تمارين كره القدم 490.0 -الف شاقل  -اشارات لترقيم للشوارع

بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على الميزانيات اعاله  ,واقرار وتعديل الميزانيات الغير عاديه للمشاريع اعاله .
احمد سعدي :
يجب العمل على البدء في تسمية الشوارع  ,وعدم االكتفاء بأرقام شوارع .
تم االتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تسميات شوارع .
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 .3المصادقة على فتح حساب في بنك ديكسيا إلدارة هبات مفعال هبايس ( اعمال تطوير )
اقتراح
اقترح الرئيس المصادقة على فتح حساب خاص في بنك ديكسيا إلدارة هبات مفعال هبايس ( اعمال تطوير).
قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على فتح الحساب الخاص إلدارة هبات مفعال هبايس وتخويل رئيس المجلس
المحلي والمحاسب بالتوقيع على المستندات المطلوبة لفتح الحساب .
 .4المصادقة على فتح حساب في بنك البريد .
اقترح الرئيس فتح حساب ج اري في بنك البريد فرع اكسال وهذا سيتيح للمواطنين بدفع االرنونا في بنك البريد ,
ونأمل بان يساهم هذا الشئ في رفع نسبة الجباية وتحسين الخدمة للمواطنين .
قرار :
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على فتح حساب بنك البريد وتخويل رئيس المجلس المحلي ومحاسب المجلس
بالتوقيع على المستندات المطلوبة لفتح حساب .
 .4بحث التقرير المالي الريع سنوي لغاية . 31.12.2015
تحدث الرئيس حول التقرير  ,واضاف بان وضع المجلس المالي جيد وانتهت السنه بفائض حوالي مليون شاقل .
وطلب من محاسب المجلس المحلي بعرض التقرير المالي النهائي لسنة . 2015
محاسب المجلس :
عرض مجمل التقرير كاالتي :
مدخوالت
بند

ميزانية
سنوية
2015
ضريبه عامة 7,700
350
اثمان مياه
ذاتيه اخرى 2,104
26,475
مدخوالت
معارف
5,895
مدخوالت
رفاه
2,354
حكومة
اخرى

مصروفات
بند
لغاية
ميزانيه للفترة تنفيذ
31/12/2015 31/12/2015
7,700
350
2,104
26,475

7,630
284
1839
27,237

اجور عامة
فعاليات عامه
اجور معارف
فعاليات معارف

ميزانية
سنوية
2015
9,800
10,337
19,785
7,475

9,800
10,337
19,785
7,475

5,895

7,024

اجور رفاه

1,930

1,930

2,008

2,354

1,680

فعاليات رفاه

6,730

6,730

7,953
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ميزانيه للفترة
31/12/2015

تنفيذ لغاية
31/12/2015
9,298
10,242
20,138
8,199

هبه عامه
عامه
هبه اخرى
هبه لسد
العجز
تنزيالت
ضريبه
المجموع

12,542
12,542
1,830
250

12,542
12,542
1,830
250

12,840
12,840
1,843
200

4,500

4,500

4,781

64,000

64,000

65,358

288
تسديد قروض
288
تسديد قروض
مصاريف تمويل 195
مصاريف لمرة 2,710
واحدة
250
تحويله لتسديد
عجز
تنزيالت ضريبة 4,500
64,000
المجموع
فائض

288
288
195
2,710

286
286
265
1,061

250

200

4,500
64,000
-

4,725
64,375
 983الف
شاقل

اما بالنسبة للجباية  ,فان نسبة الجباية تبلغ  70 %فقط  ,وهذه النسبة غير مرضيه وعلينا العمل المكثف واتخاذ كافة
االجراءات لرفع نسبة الجباية .

 .6بيان رئيس المجلس المحلي .
تطرق الرئيس في بيانه الى :
 .1اتقدم باسم الجميع باحر التعازي بوفاة المرحومة موظفة المجلس بسمه جوابره رحمها هللا  ,وايضا المرحوم
توفيق احمد شدافنه  ,واتقدم لألهل باكسال باحر التعازي سائلين هللا عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان
يلهم اهلهم الصبر والسلوان .
 .2مشاريع تطوير :
 ابتداء تنفيذ الشارع االلتفافي لقرية المعارف ,حيث تقوم وزارة المواصالت بتنفيذ المشروع . وشك االنتهاء من مشروع شارع رقم  - 61الحي الشرقي وهو بتنفيذ وزارة المواصالت . اعالن مناقصه لتعبيد شارع رقم  - 9الحي الغربي .واضاف الرئيس  :هذه المشاريع ستتيح البدء في تفعيل المواصالت الداخليه .
 .3عقد جلسات مع مديرية التخطيط بخصوص الحي الغربي ونحن على وشك االنتهاء من التخطيط للحي ونأمل
بان يتم المصادقة على الخارطة المفصلة خالل شهر نيسان  , 2016وان يتم ايداعها قريبا .
 .5اتقدم باحر التهاني لموظفات المجلس المحلي وكل نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي .
 .6اتقدم باحر التهاني لألطباء الجدد وألهاليهم باجتيازهم امتحان الدولة ونتمنى لهم التقدم والنجاح .
والجدير بالذكر بان كل هؤالء االطباء هم من خريجي مدرسة اكسال الثانوية  ,ونحن نفتخر بهذه االنجاز العلمي .
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احمد سعدي
اوافق على ما جاء في بيان الرئيس منها  :تقديم التعازي للمرحومة بسمه جوابره وايضا المرحوم توفيق شدافنه ,
وايضا اتقدم بالتهاني لنساء اكسال بمناسبة يوم المرأة العالمي .
واضاف
اطالب بمتابعة قرارات المجلس المحلي ومنها  :موضوع تسمية الشوارع  ,حيث اتخذ قرارات سابقة يجب تنفيذها
وعلينا تشكيل لجنة لتسمية الشوارع لمتابعة المشروع  ,وايضا اطلب متابعة قرار اقامة اللجنة الشعبية في اكسال .
واطلب ايضا ربط القاعة الرياضية الصغرى بالكهرباء بشكل ثابت .
وائل حبشي
بالنسبة لربط القاعة الرياضية بالكهرباء  ,لقد تم تنفيذ اعمال الحفر ومد الكوابل الرئيسية  ,وتركيب خزانه الكهرباء ,
وهناك حاجة إلجراء فحص اخير من طرف شركة الكهرباء وتوصيل المبنى بشكل ثابت ونعمل جاهدين إلنهاء
الموضوع  ,وربط القاعة بشبكة الكهرباء.
احمد سعدي
االهم هو متابعة االمور والقرارات  ,وايضا ليتسنى لنا تفعيل هذه المؤسسات التربوية والرياضية  ,حيث نقوم برصد
الميز انيات وعلينا تفعيل هذه المنشأت والتي لها دور ايجابي واساسي في تخفيف العنف في اكسال .
فمثال  :المسرح البلدي في اكسال هناك امكانية في تفعيله بشكل افضل وجذب الكثير من الفعاليات الشبابية .
واضاف
لقد عقدت لجنة المعارف جلسة قبل اسبوعين وحبذا لو قمنا بتحديد جلسة اضافيه لمتابعة التطورات .
بالنسبة للروضات ارجو تخصيص ميزانيات للروضات بدون عالقه لرسوم التأمين .
اقترح اعالم االعضاء عن مناقصات لمشاريع ومناقصات الوظائف قبل نشرها .
واقترح ايضا تحويل المرشحين للوظائف الى اختيارات مهنيه في معاهد مختصه في هذا المجال ( מכון אדם ) .
باسل دراوشه
 .1بالنسبة للجنة التسميات ارجو ان تشكل لجنة تسميات لمتابعة الموضوع واقترح ان يكون مندوب لكل كتله من
كتل المجلس في هذه اللجنة .
تم االتفاق على طرح الموضوع على جدول الجلسة القادمة لتشكيل اللجنة وتسميه اعضاؤها .
 .2ايضا هناك حاجة لعقد جلسة لجنة معارف لمتابعة التطورات في المدرسة الثانوية .
وتم االتفاق على عقد جلسة يوم االثنين القادم الموافق  13.3.2016الساعة السادسة مساء .
 .3بالنسبة لمناقصات التوظيفات اقترح اعالم اعضاء المجلس عن المناقصات قبل النشر .
ناصر حبشي
اقترح اصدار نشرة للمواطنين عن المشاريع والنشاطات التي ينفذها المجلس المحلي .
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رمزي شلبي
 .1اقترح متابعة قرارات المجلس المحلي ومنها  :موضوع النزل اليومي ,واطالب اللجنة بعرض تقرير واطالعنا
على اخر التطورات في هذه القضية .
 .2ايجاد حلول للباعة في مركز القرية  ,التي تسبب تجمهرات واخالل للنظام  ,وعلى المجلس المحلي مكافحة هذه
الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة ومنع الباعة من الوقوف في محطات الباص ومركز القرية بشكل غير قانوني .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءا .

مع االحترام ,
المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي
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