التاريخ 6.8.2016 :
جلسة المجلس المحلي العادية رقم 5 \ 2016
عقد المجلس المحلي لقرية اكسال  ,جلسته العادية رقم  5 \ 2016وذلك في تمام الساعة السابعة مساء
من يوم االربعاء الموافق  , 3.08.2016في مكاتب المجلس المحلي .
وحضر الجلسة السادة االعضاء :
 .1عبد السالم دراوشه  -رئيسا
 .2باسل دراوشه
 .3موسى دراوشه
 .4ناصر حبشي
 .5علي حبشي
 .6عبد العزيز شلبي
 .7عمر دراوشه
 .8موسى شلبي
 .9احمد سعدي
 .10نادر عبد الهادي
 .11فتحي شدافنه
وتغيب :
 .1رمزي شلبي
كما
.1
.2
.3

وحضر الجلسة :
المحامي نواف شلبي  -المستشار القضائي
يوسف دراوشه  -مراقب المجلس
احمد يحيى  -مدير قسم المعارف

نقاط البحث :
 .1المصادقة على محاضر جلسات سابقة
 عاديه رقم 4 \ 2016 غير عاديه رقم 2 \ 2016 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات
 مناقصه رقم  - 107 \ 2016تزويد حاويات للنفايات البيتية .1
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المصادقة على ميزانية وزارة البيئة بمبلغ  1,5مليون شاقل  -لتحسين جودة البيئة
واقرار م.ع.غ لذلك .
بحث مواضيع طرحت من قبل عضو المجلس المحلي السيد موسى شلبي .
نتائج المستوى מיצ"ב في المدارس االبتدائية واإلعدادية .
المخيمات الصيفية
المدرسة الثانوية الجديدة .

افتتح الرئيس الجلسة مرحبا باألعضاء وتطرق الى جدول االعمال .
احمد سعدي :
سال بخصوص البند  , 4حيث كان طلب خطي من االعضاء لعقد جلسة غير عاديه لبحث المواضيع المدرجة
في هذه البند  ,وقد ادخل هذا البند الى جدول االعمال الجلسة العادية .
واجاب المستشار القضائي :
بان الطلب وقع من قبل عضو مجلس واحد ولذلك فان الطلب لعقد جلسه غير عاديه غير قانوني .
رئيس المجلس :
احتراما لطلب عضو المجلس فلقد ادرجت المواضيع المطلوية على جدول اعمال الجلسة العاديه .
موسى شلبي :
الهدف من الطلب لعقد جلسة غير عاديه هو تكريس وقت كافي لبحث هذه المواضيع المهمة .
عبد السالم دراوشه :
حتى لو كانت الجلسة غير عاديه فيحق لنا ادراج مواضيع اخرى على جدول االعمال .
وبدون الدخول في قانونيه الطلب  ,بإمكاننا االعالن بان هذه الجلسة غير عاديه أو انهاء بحث ومناقشة
المواضيع المدرجة للحلسة العادية ومن ثم عقد جلسة جديده غير عاديه مباشرة لبحث المواضيع التي
طرحت في طلب عقد الجلسة الغير عاديه  ,وسنعطي كل الوقت المطلوب وبدون تقييد .
موسى شلبي :
اتنازل عن بحث البند الرابع حيث سأقدم طلب لعقد جلسة غير عاديه اخرى في موعد الحق .
 .1المصادقة على محاضر الجلسة السابقة عاديه رقم  4 \ 2016وغير عاديه رقم . 2 \ 2016
اقترح الرئيس المصادقة على محضر الجلسات السابقة .
قرار  :تقرر باإلجماع المصادقة على محاضر الجلسات السابقة :
 عاديه رقم 4 \ 2016 غير عاديه 2 \ 20162

 .2المصادقة على توصيات لجنة المناقصات
مناقصه  – 107 \ 2016تزويد حاويات نفايات البيتية .
تحدث السيد ياسل دراوشه  -رئيس لجنة المناقصات
حيث اوصت اللجنة على تفويض مشروع ( تزويد حاويات ) على شركة דולב בע"מ صاحبة ادنى عرض والتي
استوفت كافة شروط المناقصة وقيمة عرضها  793.123 -شاقل يشمل الضريبة المضافة .
واقترح الرئيس المصادقة على توصيات لجنة المناقصات
قرار :
بعد البحث تقرر باألجماع المصادقة على توصيات لجنة المناقصات .
 .3المصادقة على ميزانية وزارة البيئه بمبلع  1,5مليون شاقل  -لتحسين جودة البيئة واقرار م.غ.ع لذلك .
اقترح الرئيس المصادقة على الميزانية المذكورة والمخصصة كاالتي :
 650.0الف شاقل  -לשיקום מפגעי בניין .
 700.0الف شاقل  -קידום פרויקט סביבתי .
 150.0الف شاقل  -مرافقة وتحضير خطة عمل ومتابعة تنفيذ .
وايضا سنفحص امكانية تغيير المكنسة الن المكنسة قديمة جدا وهناك حاجة لشراء مكنسة جديده .
بعد البحث تقرر باإلجماع المصادقة على ذلك واقرار م.غ.ع لذلك .
تساؤالت االعضاء :
عمر دراوشه :
 .1بالنسبة للعمل في تطوير الشارع بالحي الشرقي  ,لقد كان هناك توقيف للعمل او تباطئ في هذا المشروع
مما يؤدي الى صعوبات للمواطنين للحياة اليومية .
حيث قام المقاول بالبدء في المشروع قبل العيد ببضعة ايام ومن بعدها تم توقيف العمل في المشروع .
واطلب متابعة الموضوع وتكثيف العمل في المشروع للتخفيف معاناة المواطنين .
 .2منطقة الجامع القديم  ,حيث هناك شكاوى لتحويل المنطقة األثرية لمكب نفايات وتحولت الى مكره صحي
للحي
باسل دراوشه :
كانت هناك اشكالية في فترة العيد واليوم يعمل المقاول بشكل مكثف في اعمال التطوير .
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عبد السالم دراوشه :
المجلس المحلي يتابع موضوع القاء النفايات وبالذات بمنطقة االثارات في البلدة القديمة وهناك تشاور مع
سلطة االثار لمعالجة هذه القضية وايجاد الحلول المناسبة .
احمد سعدي :
هناك اشكالية اكبر في هذه المنطقة فان هذه المنطقة معدة كمنطقة اثار وعلى المجلس المحلي رصد ميزانيات
لصيانة وترميم هذه المنطقة وايضا لشراء قطعة ارض بمساحة  400م في هذه المنطقة حيث اعلنت للبيع
وايضا هناك قطعة اخرى ممكن شراؤها في منطقة اخرى لتوسيع الشارع ايضا .
عمر دراوشه :
بخصوص تعبيد الشوارع في الحي الشمالي حيث تم االتفاق على اعالن مناقصه لتعبيد هذا الشوارع .
فتحي شدافنه:
اثني على طلب العضو عمر دراوشه  ,الن هناك حاجة ماسة لتوسيع وتعبيد الشوارع في الحي الشمالي .
باسل دراوشه :
المجلس المحلي يسعى بشكل مكثف إلكمال التخطيط وايضا بان هناك اعتراضات من المواطنين وعلينا العمل
سوية لتذليل العقبات ليتسنى لنا تنفيذ المشروع .
عبد السالم دراوشه :
المجلس المحلي يعمل بشكل مكثف في تطوير شوارع في القرية  .وحبذا لو قمنا بجوله بزيارة ميدانيه لهذه
المواقع واالطالع عن كثب عن سير العمل .
عبد العزيز شلبي :
هناك مشكله في الحي الشمالي شارع الجبل حيث يعاني السكان من عدم وجود شارع معبد وايضا عدم
وجود انارة شوارع .
عبد السالم دراوشه :
المجلس المحلي يجهز مناقصه لتعبيد شوارع داخليه ويشمل تطوير شارع الجبل الذي يهدف لخدمة اهل
الحي والقاعة الرياضية التي تبنى في هذه المنطقة .
عمر دراوشه :
لقد اعلن المجلس المحلي مناقصه لوظيفة مستشاره لمكانة المرأة في المجلس المحلي ولم تفتح المناقصة حتى
اليوم .
رئيس المجلس :
لقد اعلنت مناقصه د اخليه وتقدمت بعض طلبات الترشيح وقمت بتأجيل فتح المناقصة لبحث امكانية اشغال هذه
الوظيفة من قبل احدى موظفات المجلس كجزء من وظيفتها  .وبدون الحاجة لتخصيص مالك وللتخفيف من
المصروفات .
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احمد سعدي :
بالنسبة لتبديل الالمبات  ,حيث تم تركيب بعض الالمبات بدون ايصالها الى شبكة الكهرباء حتى اليوم .
وطلب من سكرتير المجلس تحضير مواد المناقصة ليقوم باالطالع عليها .
عبد السالم دراوشه :
بإمكانك التواصل مع سكرتير المجلس المحلي ومهندس المجلس لالطالع على مستندات المناقصة .
احمد سعدي :
حبذا لو تقوم لجنة المعارف واعضاء المجلس المحلي بزيارة للمدارس اإلعدادية والثانوية لالطالع على اوضاع
المدارس المذكورة .
رئيس المجلس المحلي :
بصفتك رئيس للجنة المعارف بإمكانك ترتيب وتنسيق مثل هذه الجوالت والزيارات للمدارس ودعوه االعضاء
للمشاركة .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساء
مع االحترام ,
المحامي عبد االسالم دراوشه
رئيس المجلس المحلي

عبد السالم دراوشه
سكرتير المجلس المحلي
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