التاريخ 26.12.2016 :
جلسة المجلس المحلي الغير عاديه رقم 03 \ 2016
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته الغير عاديه رقم  03 \ 2016وذلك في تمام الساعة السادسة مساء من يوم
االربعاء الموافق  21.12.2016في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة االسادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه – رئيسا
 .2علي حبشي
 .3يزيد شدافنه
 .4باسل دراوشه
 .5رمزي شلبي
 .6احمد سعدي
 .7نادر عبد الهادي
 .8عبد العزيز شلبي
 .9موسى دراوشه
 .10عمر دراوشه
 .11موسى شلبي
 .12ناصر حبشي
كما
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وحضر الجلسة :
المحامي نواف شلبي – المستشار القضائي للمجلس
جمال دراوشه  -محاسب المجلس المحلي
لؤي شلبي  -مدير قسم الحسابات
يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
وائل حبشي  -مهندس المجلس
جمال ابو حنا  -مساعد سكرتير المجلس .

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم . 7 \ 2016
 .2بحث اقتراح الميزانية العادية لسنة 2017
افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وانتقل الى جدول االعمال كالتالي :
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم : 7 \ 2016
الرئيس :
قام العضو احمد سعدي بتقديم طلب خطي لتعديل البروتوكول .
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موسى شلبي :
البروتوكول السابق الذي قمنا بالمصادقة عليه في الجلسة السابقة لم يتم توزيع نسخه جديده منه .
اجاب الرئيس :
بعد تعديل البروتوكول ال يتم توزيعه مره اخرى  ,في حال طلب أي عضو نسخه اضافيه بعد التعديل يمكنه الحصول
عليها من مكتب سكرتير المجلس .
احمد سعدي :
اطلب التوضيح ايضا ان طلب التعديل يتطرق الى عدم تطابق المعطيات ايضا بين الميزانية التي تم تعديلها وميزانية
عام  2017المقترحة .
اجاب الرئيس :
هناك فرق بين معطيات تعديل الميزانية وبين المصادقة على ميزانية . 2017
مالحظات العضو احمد سعدي ممكن ان تناقش ضمن ميزانية  2017وليس بالمصادقة على محضر الجلسة .
احمد سعدي :
اود ان يكون هناك تعهد في حال وقوع أي خطـأ في معطيات الميزانية انه سيتم تصليحها .
اجاب سكرتير المجلس :
المصادقة على بروتوكول الجلسة السابقة هو المصادقة على ما جاء في حيثيات الجلسة وال خالف ان المجلس في
جلسته السابقة قام بالمصادقة على تعديل الميزانية وبناء على المعطيات التي وثقت في بروتوكول الجلسة .
اذا كان عندك اعتراض على هذه المعطيات التي قد صوت عليها بإمكانك مناقشتها خالل بحث الميزانية العادية
المطروحة على جدول اعمال هذه الجلسة  .في حال وقوع أي خطأ سوف يتم التصليح.
توجه سكرتير المجلس بحسب الطلب المقدم من احمد سعدي الى العضو موسى شلبي ,بموجب الطلب يجب نسب
جملة في البروتوكول السابق للعضو احمد سعدي وليس موسى شلبي .
موسى شلبي :
موافق على نسب الجملة للعضو احمد سعدي .
رئيس المجلس :
بعد التعديل البسيط  ,اقترح المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم . 07 \ 2016
قرار :
تمت المصادقة باإلجماع على محضر الجلسة السابقة رقم . 07 \ 2016
 .2بحث اقتراح الميزانية العادية لسنة 2017
رئيس المجلس :
اقترح مناقشة الميزانية بعد شرحها بالكامل وبعدها تطرح األسئلة .
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موسى شلبي :
اطلب المناقشة في كل بند بشكل منفرد .
احمد سعدي :
اطلب شرح وافي لسياسة المجلس وتوجهه بتحديد الميزانيات للمواضيع المختلفة .
هل الميزانية تخدم سياسة عامه للمجلس التي توضح التوجهات  ,او ان هناك هدف وراء الميزانية .
رئيس المجلس :
مناقشة الميزانية سوف يتم بعد شرحها بشكل وافي وكامل من قبل محاسب المجلس .
في هذه المرحلة حضر يوسف دراوشه  -مراقب المجلس .
قام محاسب المجلس بتقديم شرح مفصل للميزانية المقترحة لعام . 2017
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تساؤالت االعضاء :
موسى شلبي :
مقارنة بميزانية ) 2016ص  (3ميزانيه جباية الضريبة  8500الف شاقل وقد تم جباية  8600الف شاقل ولكن في
تعديل ميزانيه  2016كان المبلغ المذكور  9200الف شاقل .
اجاب لؤي شلبي :
المبالغ المذكورة في اقتراح ميزانية  2017هي حسب تعديل ميزانية  . 2016بالبداية بميزانية عام  2016قام المجلس
بتخصيص ميزانية  9200الف شاقل للمدخوالت من جباية ضريبة االرنونا  .في تعديل الميزانية لعام  2016بعد ان
كانت هذه الميزانية مرتفعة جدا قمنا بتخفيض  700الف شاقل ولذلك النتيجة النهائية هو  8500الف شاقل  .هذه
المعطيات قد وزعت وعرضت وشرحت في الجلسة السابقة لتعديل الميزانية .
موسى شلبي :
كل سنه نقوم بتخصيص ميزانيات مرتفعة للمدخوالت من جباية االرنونا وكل سنه نقوم بتعديل ميزانيه اخر السنه
ونقوم بتقليص المبلغ لماذا ؟
اجاب الرئيس
هذه التعديالت هي نتائج حصيلة الجباية الفعلية من االرنونا .
احمد سعدي :
مصروفات مشروطه لماذا تتطرق ؟
لؤي شلبي :
هذه المبالغ منوطة بالهبه المشروطة  ,ولذلك فقط في حالة نتلقى هبه مشروطة من قبل وزارة الداخليه نقوم بتسجيل
هذه المبالغ في ميزانيه المجلس .
احمد سعدي :
مدخوالت ذاتيه بين العام  2016والعام  2017هناك مبلغ  2مليون شاقل اضافيه لماذا ؟
لؤي شلبي :
لكي تكون الميزانية متوازنة يجب ان نتوقع المدخوالت واالخذ بالحسبان مفتاح التعديل الذي نحدده وزارة الداخلية .
قمنا ببناء ميزانية بصوره حذره  ,وهناك هبات ال نأخذها بالحسبان اال بعد استالمها فعليا من الوزارة .
يزيد شدافنه :
هذه الميزانيات الفائضة باي مشاريع يتم استغاللها ؟ هل لمشاريع تطوير او لدفع رواتب اضافيه ؟
اجاب الرئيس :
حسب انواع الميزانيات  ,الحالة المثلى هو تجميع ميزانيات من مصادر مختلفة إلنجاز مشاريع تطوير.
يزيد شدافنه :
اود ان اوضح ان هذه هي سياسة الدولة بتحجيم الوسط العربي وعدم منحه الحرية حتى في اختيار المشاريع التي
يقوم ببنائها .
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احمد سعدي :
هناك نقص في الميزانية المتوقعة من وزارة الصحة (ص  5وص  )4في قسم الصحة .
بالنسبة للتعليم وسلم اولويات المجلس  33 ,مليون شاقل ميزانيه التعليم من خاللها  29مليون شاقل بتمويل وزارة
التربية والتعليم من أي مصادر يقوم المجلس المحلي بتغطية النفقات المتبقية .بمجمل  4مليون شاقل ؟
هل كان هناك ارتفاع بميزانيات وزارة التربية والتعليم ؟
لؤي شلبي :
اذا نتطرق الى رواتب التعليم فهناك لم يتم أي تغير  ,الفرق هو بالفعاليات التي يتم تنفيذها في التعليم اود ان الفت
النظر ايضا انه تم اضافة ميزانية للثقافة والرياضة بنفس االطار .
احمد سعدي :
اود ان اطلب توضيح ميزانيه المركز الجماهيري (ص  ,) 19الرواتب غير مفهومه .
في سنة  2016تم تخصيص ميزانيه  124الف شاقل فقط  ,والصرف  130.0الف شاقل  2017 ,خصصت ميزانيه
 135هناك فرق في الميزانيات تصل الى  110الف شاقل .
لؤي شلبي :
حسب تعديل ميزانيات  2016الميزانية تشمل ايضا القاعة الرياضية وليس للمركز الجماهيري  ,الفت نظر العضو
احمد سعدي لطريقة تسجيل الميزانية وال يوجد فروقات .
احمد سعدي :
ميزانيه فعاليات المركز الجماهيري  2016كيف ذلك ان يتم تعديل المصروفات في  2017لمبلغ  350الف شاقل .
لؤي شلبي :
عام  2016لم يتم بشكل نهائي تسجيل فعلي نهائي للجمعية  .وقام المجلس بدفع وتسجيل الفعاليات في ميزانية
المجلس العادية الى حد انهاء تسجيل الجمعية والميزانية المقترحه هي اشتراك المجلس في ميزانية المركز الجماهيري
لسنة 2017
احمد سعدي :
اعمال مقاول مركز جماهيري ص  , 11المعطيات متناقضة مع حتلنه الميزانية لسنة . 2016
لؤي شلبي :
في مباحثات تعديل الميزانية تم اتخاذ القرار بتقليص مبلغ  10,000شاقل من هذا البند وتحويلها للدعم.
في التطبيق الفعلي للصرف ممكن ان تكون فرقيات في التنفيذ ولكن هذه الميزانية المتوقعة .
رئيس المجلس :
في شهر اذار من كل سنه يقوم المجلس بعرض التقرير المالي المفصل والدقيق للسنة المالية السابقة ولذلك
المعطيات في التقرير النهائي فقط تكون فيها الموازنة دقيقه ونهائية .
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احمد سعدي :
بالنسبة للمدخوالت من وزارة الثقافة والرياضة هناك اضافه ميزانيه  55,000شاقل .
لؤي شلبي :
هذه الميزانية هي نتيجة لطلب تم تقديمه للوزارة للحصول على تمويل مهرجان الوزارة قامت بتحويل المبالغ ولذلك
قمنا بتسجيلها .
يزيد شدافنه :
مدخوالت الرفاه االجتماعي  , 78500مصروفات الرفاه االجتماعي  78500لماذا ؟
لؤي شلبي :
وزارة الرفاه االجتماعي تقوم بنفسها بتنظيم حاجات المواطنين بحسب الطلبات  ,الوزارة ايضا تقوم بنفسها بدفع
للمزودين  ,المجلس في هذه المرحله يقوم فقط بتسجيل المعطيات .
يزيد شدافنه :
الجزء االكبر في ميزانية التعليم والخدمات االجتماعيه هو في الرواتب  ,كيف تحدد رواتب هذه االقسام ؟
اجاب الرئيس :
هناك عدة انواع من اتفاقيات العمل  ,وهناك اتفاقيات جماعيه ( הסכמים קיבוציים ) كل هذه االتفاقيات مصادق عليها
من قبل الوزارة وال يوجد أي دخل او تأثير للمجلس عليها .
احمد سعدي :
ص  4معارف – اداره  1.2مليون حسب ميزانية  2017ولكن في تعديل الميزانية  1مليون فقط.
لؤي شلبي :
هذا هو هدف تعديل الميزانية بناء على الصرف الفعلي .
موسى شلبي :
ما هو مركب الرواتب في التعليم وعلى ماذا يتم توزيعها ؟
لؤي شلبي :
هناك فصل تام بين مصروفات التعليم على الرواتب والمدخوالت من الفعاليات اغلب مدخوالت الفعاليات في قسم
التعليم تكون مخصصه منذ البداية لفعاليات محدده .
موسى شلبي :
دائما ننادي ونطالب بتحسين مستوى التعليم  ,لماذا يقوم المجلس بإنفاق مبالغ طائله وال نشعر بتطوير او تحسين
مستوى التعليم ؟
لماذا ال يتم تركيز توزيع المصروفات في التعليم لسبيل تحسين مستوى التعليم فقط ؟
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احمد سعدي :
مدخوالت وزاره الصحة لماذا لم تخصص الوزارة ميزانية لسنة  2017حيث خصص مبلغ  65.0الف شاقل في سنة
. 2017
لؤي شلبي :
هذه الميزانية تنفذ مباشرة بواسطة شركات خارجيه وعن طريق الوزارة والدفع يتم مباشرة من خاللها  .لذلك تم
شطبها من ميزانية المجلس المحلي .
احمد سعدي :
العلوم الثقافة ص . 5
لؤي شلبي :
تم السؤال من قبل عن هذا البند وقمنا باإلجابة .
المحامي نواف شلبي :
اقترح تحديد وقت لكل كتلة انتخابيه وعدد األسئلة لعدم التكرار والمماطلة .
موسى شلبي :
מרכז עוצמה ما هو ؟
لؤي شلبي :
احد برامج قسم الرفاه االجتماعي بدأنا به من منتصف عام  2016وسوف تكون فيه فعاليات اضافيه في المنتصف
الثاني لعام . 2017
عمر دراوشه :
ما هي ميزانية فعاليات נושמים רווחה لسنة . 2017
لؤي شلبي :
 170الف شاقل لسنة  ( 2017ميزانيه نصف سنوية ) المجموع الكلي لهذه الفعاليات  2016و  2017هو  300الف
شاقل
موسى شلبي :
وزارة االديان هل يقوم المجلس بالتوجه لها وطلب الميزانيات ؟
وائل حبشي :
كل سنه نقوم بتقديم الطلبات ولكن لم نتلقى أي ميزانية .
موسى شلبي :
תכנית לאומית ما هي ؟
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لؤي شلبي :
תכנית נוער בסיכון مشتركه لعدة وزارات في مواضيع التعليم والرفاه االجتماعي والصحة .
موسى شلبي :
وحدة جودة البيئة مشتركة لعدة مجالس لماذا ال يوجد مدخوالت من مجالس اضافيه ؟
لؤي شلبي :
طريقة تسجيل مدخوالت لعدة مجالس اخرى هي نفس الطريقة لتسجيل مدخوالت من مكاتب حكومية ولكن قد قام
مجلس طرعان فقط بدفع مبلغ  8000شاقل
موسى شلبي :
סעיף מצילה لماذا لم تخصص ميزانية ؟
لؤي شلبي :
قمنا بتقديم طلب للحصول على تمويل ولكن لم تتم الموافقة عليه .
عمر دراوشه :
نحن نناقش ميزانيه تهم البلدة كلها وكل مواطن يجب ان يستفيد منها وال يوجد قصد لتعقيد او عرقلة الجلسة .
الرواتب هي المصروف االكبر في ميزانية المجلس
الرواتب في ميزانيه سنه  2017هي بنسبة  55 %من مجمل الميزانية وهذا مفرط ولذلك انا اعارض .
بند مصروفات المياة ص : 6
 50الف شاقل تحول الى  80الف شاقل
دورات استكمال خصص  4الف شاقل في التنفيذ  10الف شاقل .
لؤي شلبي :
اود لفت النظر لصفحه  , 9السطر الثالث  :هناك مصروفات مياه للمؤسسات التعليمية تم خفض المبلغ من  120الف
شاقل الى  80الف شاقل وهذا النتيجة تسجيل ساعات المياه حسب المباني التابعة لها فعليا وليس باسم المجلس ككل .
عمر دراوشه :
التأمينات  410الف شاقل ارتفع لمبلغ  460الف شاقل .
لؤي شلبي :
هناك شركه واحده فقط تقبل بتأمين السلطات المحلية قمنا بالبحث ولم نجد  ,العرض االول لشركة التأمين كان 500
الف شاقل ولكن بعد المفاوضات تم تنزيل المبلغ .
عمر دراوشه :
مصروفات كتب وجرائد هناك تغير بالمبالغ .
 100الف شاقل خصص في . 2016
 120الف شاقل صرف فعليا في 2016
 15الف شاقل مخصص ل 2017
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لؤي شلبي :
هذه التغيرات بسبب طباعه الكتاب الذي يشرح تاريخ البلد  ,حسب قرار مجلس سابق  .والصرف هو لمرة واحدة في
سنة . 2016
عمر دراوشه
المصروفات القضائية هناك ارتفاع  40الف شاقل .
لؤي شلبي :
هذه مصاريف تتعلق بإغالق ملفات سنوات سابقه .
رئيس المجلس :
بدأ المستشار القضائي بالعمل حسب عقد جديد ومناقصه جديده في شهر  , 7 \ 2016العقد الجديد يشمل كل الملفات
التابعة للمجلس  ,لذلك قام المجلس بدفع مستحقات المحامين االخرين .
عمر دراوشه :
مصروفات السكرتاريا ما هي ؟
لؤي شلبي :
قسم السكرتارية يشمل  :عبد السالم دراوشه  ,جمال ابو حنا  ,ازدهار شلبي .
االرتفاع هو نتيجة תכנית צוערים الممولة من وزارة الداخليه .
عمر دراوشه :
مصاريف طبية وبيطرية ما هي ؟
لؤي شلبي :
كان هناك اتفاقيه عمل جديده بحسب الوزارة وعلى المجلس تطبيق االتفاقية ودفع الراتب حسب القانون
عمر دراوشه :
مصروفات اعمال مقاولة ?
لؤي شلبي :
هذه الميزانيات مستعمله في أضاءه الشوارع وتصليحات مركزيات الكهرباء وصيانه الشوارع .
يزيد شدافنه :
بخصوص رواتب عمال الصيانه قمت بجلسات سابقه بطلب اضافة رواتبهم  500او  600شاقل في الشهر .
اجاب الرئيس :
ال يوجد أي مشكله لرفع الرواتب في حالة سماح القانون بذلك  ,اقترح عقد اجتماع مع חשב שכר عبد الوهاب شلبي
وفحص امكانيه اإلضافة بحضور العضو يزيد شدافنه .
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عمر دراوشه :
مصروفات معدات واثاث قسم المعارف خصص  20الف شاقل ولكن صرف  72الف شاقل .
لؤي شلبي :
هناك مقاول الذي قام بتوفير حاجيات المدارس ولم يقوم بفصل الفواتير لكل مدرسه لوحدها وانما بعث بوصل شامل
كل حاجيات المدارس معا ولذلك يجب تسجيلها في القسم العام  ,مما ادى الى رفع المصروفات في هذا البند .
عمر دراوشه :
بخصوص رياض االطفال مصروفات ايجار صفوف  ,خصص ل  112الف شاقل وفعلينا انفق  160الف شاقل .
لؤي شلبي :
كان هناك تأخر  3اشهر بتسليم الحضانات الجديدة  ,لذلك اكمل المجلس دفع االيجار حتى انهاء العمل وتسليم
الحضانات الجديدة .
عمر دراوشه :
بخصوص المعدات هناك ارتفاع بمبلغ  20الف شاقل
لؤي شلبي :
بسبب فتح  4روضات الجديدة  ,وهذه المصاريف تمت تغطيتها من قبل وزارة التربية والتعليم
عمر دراوشه :
ص  15مصروفات رواتب التعليم فوق الثانوي .
لؤي شلبي :
المدرسة الثانوية الجديدة التي تعمل منذ  4اشهر فقط  ,واالرتفاع في الميزانية هو نتيجة تمويل فتح المدرسة
الثانوية الجديدة .
عمر دراوشه :
مصروفات اعمال مقاولة خصص مبلغ  20الف شاقل وفعليا انفق  50الف شاقل .
لؤي شلبي :
السبب هو فتح المدرسة الجديدة ونفذت عدة اعمال ضرورية فيها لتجهيزها .
عمر دراوشه :
مصروفات خدمات علماء النفس ارتفع بمبلغ  40الف شاقل .
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لؤي شلبي :
لم يتم اضافة موظفين جدد وانما االمر يتعلق في اتفاقيات العمل .
عمر دراوشه :
מועדוניות  ,עבודות קבלניות ?
لؤي شلبي :
هذا يعود الى فعالية التي صودق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم أي ان هناك مدخوالت خاصه لهذه
الفعالية .
عمر دراوشه :
ص  11بخصوص ميزانيات فعاليات رياضية اعمال مقاولة هناك ارتفاع بمبلغ  45الف شاقل
لؤي شلبي :
هناك دعم مقابل تنفيذ هذه الفعاليات  ,انظر للواردات الخاصة لنفس الموضوع .
عمر دراوشه :
الصحة ص  12هناك اضافة في الرواتب ؟
لؤي شلبي :
هناك موظفه التي تعمل في الصحية انتقلت للعمل مباشره عن طريق المجلس المحلي بدال من انها كانت
تعمل عن طريق شركه خارجيه للتشغيل ( شركة قوى عاملة ) .
عمر دراوشه :
هناك ارتفاع في رواتب قسم خدمة الرفاه االجتماعي
لؤي شلبي :
االمر يتعلق في مفتاح الوزارة نفسها وايضا تمت زيادة  1.75مالك ,تم المصادقة عليها من قبل الوزارة
وسنقوم قريبا بإعالن مناقصه الستيعاب هذه الوظائف .
عمر دراوشه :
هناك ارتفاع في نفقات משפחתונים .
لؤي شلبي :
االمر منوط بعدد االطفال في هذه الحضانات وتصنيفهم .
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موسى شلبي :
فعاليات الشبيبة والمجتمع  84,000 - 84,000 - 80,000ولكن هناك مبالغ مختلفة في تعديل الميزانية لعام
. 2016
لؤي شلبي :
كان هناك خطأ مطبعي في تعديل الميزانية وقد تم تصليحها بنفس اليوم
يزيد شدافنه :
اتخذنا قرار في جلسات سابقه تخطيط ببناء بيت اجر في القرية  ,هل هناك تخصيص ميزانيات لهذا المشروع ؟
اجاب الرئيس :
هذا المشروع يتطلب ميزانية كبيرة  ,عن طريق تخصيص ميزانية غير عاديه  ,من خالل مشاريع التطوير لسنة
. 2017
احمد سعدي :
اجهزه ال  A.E.dتم اتخاذ قرار لشرائها هل تم تخصيص ميزانيه لذلك ؟
اجاب الرئيس :
قمنا بتوكيل نادر عبد الهادي لفحص نوعيات وجوده األجهزة والتكلفة ولم يتم تلقي اجابه نهائية منه
نادر عبد الهادي :
انا اقوم بفحص عدة اجهزه وسوف اقوم بتزويد المجلس بالمعلومات في اقرب وقت ممكن .
احمد سعدي :
في ص  6اود ان اسأل عن كل البنود  ,االدارية العام هناك تفاوتات في المصروفات مقارنة مع الميزانية المصادق
عليها .
لؤي شلبي :
يجب ان ننظر الى اجمالي هذا البند وليس للبنود الفرعية وهناك موازنه . 100 %
اود ان اوضح ان الميزانية هي قبل توقع للمصروفات او المدخوالت ومن الممكن ان تكون هناك סטייה لمجمل %
20 % - 15
احمد سعدي :
رواتب قسم السكرتاريا هناك ارتفاع ؟
لؤي شلبي :
تمت اإلجابة على هذا السؤال من قبل .
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موسى شلبي
لماذا ال توجد لجنة ماليه ؟
رئيس المجلس :
هناك لجنة ادارة في المجلس وال الزام تشكيل لجنة ماليه في المجالس المحلية .
احمد سعدي :
اطلب ان تكون تعديل الميزانية مفصله اكثر  ,بخصوص ترميم الشوارع ص  8قمنا بتعديل الميزانية من  30الف
شاقل لمبلغ  150الف شاقل ولكن ارى مصروفات بمبلغ  200الف شاقل ولم تكن فتره زمنيه طويله التي ممكن ان
يحصل بها التغيير ,
لؤي شلبي
مجمل مصاريف المشروع قدمت بشكل نهائي فقط بعد تعديل الميزانية .
احمد سعدي :
تأمينات الطالب ص  9خصص  200الف شاقل .
لؤي شلبي :
المبلغ  200الف شاقل هو بحسب توصيات الوزارة يجب ان نتذكر ان تعديل الميزانية هو بحسب
معطيات المتوفرة في حينها ويمكن ان تتغير هذه المعطيات
احمد سعدي :
قد قلت انه تم تحويل مبالغ بين البنود ولكن كل البنود بالمجموع الكلي لم يتغير .
لؤي شلبي
هذه التغيرات متعلقة في تعديل الميزانية ومعرفه المصروفات الفعلية .
احمد سعدي :
כלים וציוד لسنة  2016بلغت  115الف شاقل  ,لماذا تم تخصيص مبلغ  5االالف شاقل فقط لسنة . 2017
لؤي شلبي :
المكتبة الجديدة بحاجة لمعدات وكتب ولهذه االغراض هناك ميزانيات مخصصه من الوزارة ,قمنا بشراء المعدات في
سنة  2016وهي مصاريف لمرة واحدة .
احمد سعدي :
االشتراك بالتبرعات ص  850 ,11الف شاقل برأي يجب ان تحدد نسبة الميزانيات المخصصة للتبرع في مجال
الرياضة والتبرعات في المجاالت االخرى  ,وذلك يجب تحديد سلم اولويات المجلس ,هل كرة القدم تخدم اهل القرية ؟
اقترح فصل التبرعات للرياضة عن التبرعات المخصصة للثقافة  ,الن لجنة االعانات هي تقرر وليس المجلس .
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المستشار القضائي:
هذا غير صحيح  ,اللجنة توصي للمجلس والقرار النهائي هو ألعضاء المجلس .
احمد سعدي :
اقترح تحديد مبالغ الدعم بمبلغ  450الف شاقل حتى  500الف شاقل فقط .
احمد سعدي :
اقترح جباية رسوم دخول من الذين يدخلون لحضور لعب كرة القدم .
رمزي شلبي :
لماذا ال نضيف ميزانيات فعاليات تعليم الشبيبة ?
باسل دراوشه :
دعم كرة القدم يخدم مصلحة القرية بحيث يرفع اسم اكسال في مجاالت الرياضة .
احمد سعدي :
תכנית שמדיית ص  , 12الميزانية المخصصة  300الف شاقل والصرف الفعلي  160الف شاقل  ,ولماذا لم يتم
تعديله في اقتراح تعديل الميزانية ؟
لؤي شلبي :
هذا المشروع مشترك لمجلسي اكسال ومجلس يافة الناصرة ويتم تنفيذه على مدار سنتين  ,وهذه الميزانية التي
خصصت وال يمكن تعديلها او تقليصها وتشمل مدخوالت ومصروفات .
احمد سعدي :
فعاليات جودة البيئة ص . 12
تم صرف  250الف شاقل فقط من اصل  500الف شاقل .
لؤي شلبي :
لهذه المشروع تم فتح ميزانيه غير عاديه  ,وتم تسجيل قسم من المصروفات في الميزانية الغير عادية .
ناصر حبشي :
ص  8ترميم شوارع اقترح رفع الميزانيات في هذه المواضيع .
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لؤي شلبي:
هذه المصاريف موجوده في بنود اخرى وايضا يوجد تقليصات بمبلغ  4مليون شاقل  ,ومن الصعب تخصيص
ميزانيات اضافية لهذا الغرض .
رئيس المجلس :
هذه مبالغ ضئيلة نسبيا لمجلس مثل اكسال  ,علما بان البلدة اخذة بالتوسع وهناك حاجة لرصد ميزانيات كبيره لهذا
الموضوع  ,ونقوم بتخصيص ميزانيات تطوير لهذا الغرض .
سأل الرئيس هل هناك أي اسئلة و استفسارات اضافية عن الميزانية من االعضاء ؟
مالحظه :
لم يعد أي اسئلة عند االعضاء بخصوص الميزانية
رئيس المجلس :
اشكر االعضاء على النقاش الثري والمفيد وننتقل للتصويت .
اود ان اشكر قسم الحسابات  ,محاسب المجلس -جمال دراوشه ومدير قسم الحسابات  -لؤي شلبي على تحضير
الميزانية وشرحها .
اما بخصوص اقتراح تعديل ميزانيه االعانات وتحديد المبالغ .
اقترح ان تجتمع لجنة االعانات ونقوم بفحص كل الطلبات واقرار توصياتها ومن ثم تعرض على جدول اعمال
المجلس للمصادقة واتخاذ القرار .
اقترح التصويت على الميزانية المقترحة لسنة . 2017
مع االقتراح :
 .1عبد السالم دراوشه  .2باسل دراوشه
 . 6نادر عبد الهادي  .7رمزي شلبي

 . 3علي حبشي  .4موسى دراوشه  . 5يزيد شدافنه
 .8موسى شلبي  .9ناصر حبشي  .10عبد العزيز شلبي

احمد سعدي :
اوافق على الميزانية مع تحفظ  ,حيث اطلب تقليص الدعم المقدم للرياضة وتخصيصها لتقليص الفجوات
( צמצום פערים ) .
عمر دراوشه :
اعترض على الميزانية الن الرواتب تشكل  55 %من مجمل الميزانية .
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قرار :
تمت المصادقة على الميزانية المقترحة لعام  , 2017بموافقة اغلبية اعضاء .
وبمعارضة عضو المجلس المحلي السيد عمر دراوشه .

انتهت الجلسة في تمام الساعة التاسعة مساء .
مع االحترام ,
عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي

المحامي عبد السالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي
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