التارٌخ 71.77.1.71 :

جلسة المجلس المحلً رقم 8 \ 5105
عقد المجلس المحلً لقرٌة اكسال  ,جلسته العادٌة رقم  8 \ 5105وذلك فً تمام الساعة السادسة مساء
من ٌوم االربعاء الموافق  0010015105فً مكاتب المجلس المحلً .
وحضر الجلسة السادة االعضاء
 .0عبد السالم دراوشه  -رئٌسا
 .5موسى دراوشه
 .3فتحً شدافنه
 .4عبد الوهاب شلبً
 .5موسى شلبً
 .6رمزي شلبً
 .7نادر عبد الهادي
 .8باسل دراوشه
 .9علً حبشً
وتغٌب :
 .0عمر دراوشه
 .5احمد سعدي
 .3ناصر حبشً
كما
.0
.5
.3

وحضر الجلسة :
المحامً نواف شلبً  -المستشار القضائً للمجلس
ٌوسف دراوشه  -مراقب المجلس
وائل حبشً  -مهندس المجلس

نقاط البحث :
 .0الوصادقت على هحضر الجلست السابقت رقن . 7 \ 5105
 .5الوصادقت على اخراج الووظفت خيريو شدافنو \ دراوشو  -هساعدة بستاى .
والووظفت خيريو شلبي  -سكرتيره في الودرست االبتدائيت " أ "  ,الى التقاعد الوبكر .
 .3الوصادقت على ىبت وزارة تطوير النقب والجليل بوبلػ  511الف شاقل  -إلجراء ترهين
لولعب تدريباث كرة القدم  ,واقرار م .غ .ع للوشروع واعالى هناقصت للوشروع .
 .4عرض وهناقشت خطت طويلو االهد لتطوير وتعبيد شوارع داخليو .
 .5بياى رئيس الوجلس الوحلي .
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افتتح الرئٌس الجلسة مرحبا باألعضاء وانتقل الى جدول االعمال :
 .0المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم . 7 \ 5105
اقترح الرئٌس :
المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم . 7 \ 5105
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على المحضر .
 .5المصادقة على اخراج الموظفات ادناه الى التقاعد المبكر
رئٌس المجلس
الموظفات هن :
 .0خٌرٌه شلبً  -سكرتٌره مدرسه
 .5خٌرٌه شدافنه  -مساعدة بستان
واضاف :
الموظفات اعاله مع اقدمٌه كبٌره حوالً  35سنه كل واحده  ,ووضعهم الصحً صعب جدا واستغلتا كل
اٌام المرضٌات ولقد قدمت هؤالء الموظفات طلب للخروج الى التقاعد المبكر  .اقترح الرئٌس المصادقة
على اخراج الموظفات اعاله للتقاعد المبكر .
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على اخراج الموظفات اعاله للتقاعد المبكر وحسب الشروط التً
ٌحددها القانون واتفاقٌات العمل الجماعٌة .
 .3المصادقة على هبة وزارة تطوٌر النقب والجلٌل بمبلػ  511الف شاقل  -إلجراء ترمٌم لملعب
تدرٌبات كرة القدم  ,واقرار م  .غ  .ع للمشروع واعالن مناقصة للمشروع .
اقترح الرئٌس المصادقة على الهبه المذكورة واقرار م.غ.ع للمشروع كاالتً :
مدخوالت :
 511 الف شاقل  -هبة وزارة النقب والجلٌل
 511 الف شاقل  -اشتراكات مجلس .
--------- 0111 الف شاقل .
اعمال مقاوله  0111 :شاقل
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بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على المٌزانٌة المذكورة واعالن مناقصه للمشروع .
رمزي شلبً:
اقترح تطوٌر القسم الشرقً من منطقة ملعب كرة القدم وتخصٌصها لتطوٌر مالعب متعددة االهداف .
واجاب الرئٌس :
بان هناك تخطٌط إلنشاء مالعب مصغره متعددة االهداف لخدمة طالب المدارس واهالً اكسال فً
هذه المنطقة .
 .4عرض ومناقشة خطة طويله االمد لتطوير وتعبيد شوارع داخليه .
رئٌس المجلس :
هناك مفاوضات متقدمة مع وزارة المالٌة إلقرار والمصادقة على مٌزانٌات لتطوٌر للوسط العربً .
قام المجلس المحلً بإعداد خطة عمل لمشارٌع تطوٌر شوارع فً احٌاء اكسال المختلفة واٌضا تطوٌر
مناطق عامة  ,وطلب من مهندس المجلس المحلً بعرض هذه الخطة امام االعضاء .
وائل حبشً :
الخطة هً برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة وتقدٌر التكالٌف لكل سنة عمل ( بحسب ارقام
الشوارع ) كاالتً :
السنه
5106
5107
5108
5109
5151

شوارع
, 051 , 94 , 57 , 56 ,55 , 54 ,53 , 47 , 46 , 45, 05
 , 87 ,34 ,33 , 35 , 30 , 31 , 59צומת ( ) 21 , 111
 , 016 , 015 , 01 ,9 , 8 ,5 , 3 , 5צומת . 1 , 3
. 015 , 517 , 41 , 37 , 55 , 51 , 56 , 55 , 08
501 , 519 , 511 , 97 . 58

تقدٌر التكلفة
 754411الف شاقل
 754811الف شاقل
 488811الف شاقل
 854411الف شاقل
 697611الف شاقل

باإلضافة لذلك خصصت لتطوٌر حدائق عامة فً االحٌاء المختلفة بتكلفة شامله حوالً  755111الف
شاقل .
نقاش االعضاء :
موسى شلبً  ,عبد السالم دراوشه :
بالنسبة للشارع بالحً الغربً  , 501 , 519 , 511فانه شارع حٌوي جدا وعلى المجلس المحلً تقدٌم
فتره تنفٌذ الشارع .
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وائل حبشً :
هناك حاجة لتنفٌذ بنٌه تحتٌه فً هذه المنطقة مثل  :خطوط تصرٌف مٌاه االمطار ,مجاري وخطوط
كهرباء  ,وبعد االنتهاء من هذه االعمال سنتمكن من تنفٌذ المشروع بأكمله وهناك امكانٌه بتنفٌذ مرحلة
اولى من المشروع مع االنتهاء من مد خطوط المجاري والكهرباء.
عبد السالم دراوشه :
هناك حاجة ماسه لتنفٌذ العدٌد من فتح وشق شوارع لألحٌاء الجدٌدة  ,هناك مشكله من ناحٌة تموٌل
المجلس المحلً  ,وعلى المجلس المحلً اٌجاد صٌغة لتذمٌم اصحاب االراضً مقابل اعمال التطوٌر .
المجلس المحلً بصدد العمل على تعدٌل القانون المساعد لتطوٌر الشوارع واألرصفة وخطوط
تصرٌف مٌاه االمطار .
سٌقوم المجلس ببعث مسوده لقوانٌن مساعده لتعبٌد الشوارع واألرصفة وتصرٌف مٌاه االمطار  ,حٌث
سٌطرح للبحث والنقاش فً جلسة قادمة .
هناك حاجة ماسه للمصادقة على هذه القوانٌن لٌتسنى لنا جباٌة رسوم تطوٌر .
ان مٌزانٌة التطوٌر المخصصة للمجلس المحلً من وزارة الداخلٌة ال تتجاوز  811الى  911الف شاقل
سنوٌا وهذه المبالػ رمزٌه وال تمكن المجلس المحلً من تطوٌر االحٌاء الجدٌدة .
موسى شلبً :
هناك قانون مساعد لرسوم تطوٌر الشوارع منذ سنوات السبعٌنات  ,وهناك امكانٌه لتكلٌف المواطنٌن لرسوم
تطوٌر .
واجاب الرئٌس :
القانون المساعد قدٌم جدا وعلٌنا تعدٌل هذا القانون وحسب طلب وزارة الداخلٌه وقامت الوزارة
بتخصٌص هبه لهذا الغرض .
موسى شلبً :
هناك شوارع داخلٌه حٌوٌة للتنفٌذ بأسرع وقت ممكن وٌا حبذا لو قام قسم الهندسة بترتٌب افضلٌات
التنفٌذ حسب الحاجه .
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على الخطة المقترحة لتطوٌر الشوارع الداخلٌة والحدائق العامة
للسنوات القادمة .
 .5بٌان رئٌس المجلس المحلً :
التحضٌرات لموسم الشتاء ومنها تنظٌف خطوط تصرٌف مٌاه االمطار وتجهٌز البنٌة التحتٌة لفصل
الشتاء .
 برك تطهٌر مٌاه المجاري تل العدس :اكسال تعانً من روائح كرٌهة تنبعث من هذه البرك وتسبب معاناة ألهل اكسال
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المجلس المحلً باتصال دائم مع مكتب جودة البٌئة وروابط المٌاه والمجاري إلٌجاد حلول
سرٌعة لهذه اإلشكالٌة .
هناك اقتراحات لحلول سرٌعة للتخفٌف من الروائح المنبعثة من هذه البرك  ,واٌضا هناك
اقتراحات لحلول طوٌله االمد منها الغاء قسم من هذه البرك او نقل كل المجمع الى مكان
اخر .
 عقد جلسه مع قسم البناء فً وزارة المعارف .وهناك وعد بتخصٌص مٌزانٌه لبناء مدرسه اعدادٌه جدٌده و  4روضات بساتٌن جدٌده .
وفً حالة بناء مدرسه اعدادٌه جدٌده وتفرٌػ المبنى الحالً فان هناك تفكٌر لتخصٌص
المبنى للمدرسة الثانوٌة وهذا سٌفتح المجال لفحص امكانٌة تقسٌم المدرسة الثانوٌة .
واضاف الرئٌس :
بالفترة القرٌبة سٌتم االنتهاء من مشروع بناء قسم اإلدارة فً المدرسة الثانوٌة وتسلٌم
المبنى الستعمال المدرسة الثانوٌة .
 تخصٌص بمبلػ  051الف شاقل من وزارة البٌئه وتخصٌصها لشراء سٌارة لخدمة قسمالصحة وباألخص قسم المراقبة لمتابعة النظافة العامة وجودة البٌئة فً القرٌة .
 المجلس المحلً ٌقوم بإعداد خطة عمل للبدء فً اصدار مخالفات للمخالفٌن والذي ٌقوموابسكب الزبالة حول القرٌة  ,حٌث قام موظفً المجلس بإجراء استكماالت لهذا الغرض ,
وسٌكون حاجة لتجهٌز قانون مساعد للبٌئة والصحة لٌتسنى لنا البدء فً هذه الخطة .
طلب العضو موسى دراوشه :
بإٌجاد حلول لبقاٌا اللحوم او الحٌوانات المٌته لتجمٌعها ونقله الى مكب مرخص .
واجاب الرئٌس :
بانه هناك فحص لوضع خطة شاملة لمعالجة هذه اإلشكالٌة .
باسل دراوشه  ,رمزي شلبً :
طالبوا المجلس المحلً بمكافحة ومتابعه موضوع الكالب السائبة والتً تنتقل فً بعض االحٌاء.
وانتهت الجلسة فً تمام الساعة السابعة والربع مساء .
مع االحترام ,
المحامً عبد السالم دراوشه
رئٌس المجلس المحلً

عبد السالم دراوشه
سكرتٌر المجلس المحلً
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