
 

 جلسة مجلس عادیة 
  06-06-2019-06 :جلسة رقم

  2019/06/12 :تاریخ الجلسة
 قاعة الجلسات  :مكان الجلسة

  19:00 :ساعة االفتتاح
سیف  بدران،محمد الحضور: السیّد صالح ریان رئیس المجلس المحلي والسادة االعضاء 

 .سلطان جمل وجالل ریان شحادة،جواد  صالح،كامل  داحم حمود، دخطیب، فری
 .عامر عبد الرحمن ومحمد ابراھیم بدران،الغیاب: السادة أدیب 

 
 بنود البحث:

 المصادقة على تغییر في رصد ھبة مفعال ھبایس من الوادي الى المدارس  -1
 من وزارة التربیة والتعلیم   ج.ش 309,137المصادقة على استالم مبلغ  -2

افتتح الجلسة رئیس المجلس المحلي مرحبًا بالحضور متطرقًا لشرح البند االول قائالً أن الجلسة 
الن الوادي بملكیة  الحّي الجنوبي العادیة البند االول تغییر رصد ھبة مفعال ھبایس من الوادي

لمیزانیة الى المدارس معطیًا احمد ابداح ونقل ا بالمشروع،مما یزید الصعوبات في البدء  الدولة
 .شرح البند الن المدارس تحتاج ألثاث وحواسیبمھندس المجلس 

 .لقد اتممت الصورة ووفیتھا :احمد ابداح
 ؟ھنالك خطة میزانیات مفعال ھبایس ھل :محمد بدران

ا لم نعم ھنالك ملیون مخصص للوادي إلكمال مشروع شارع الوادي الجنوبي اال انن :الرئیس
والوادي بملكیة الدولة لذلك سنحول المیزانیة المرصودة من مفعال  .نستطیع تذلیل العقبات

 المقتنیات.حواسیب ومختلف  أثاث،قتناء الھبایس للوادي ونقلھا لخدمة المدارس 
 ؟المقتنیات واالفضلیةكیف ستقررون أي المدارس ونوعیة  :محمد بدران

 .بالموضوع والمقتنیات سنقدم خطة لمفعال ھبایس :الرئیس
 .رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع :الرئیس
ش.ج لتركیب مصعد في المدرسة الثانویة  309.137البند الثاني المصادقة على مبلغ  :الرئیس

 .من وزارة المعارف
 ؟ب: ھل المبلغ یكفي لمصعد أم أكثرسیف خطی

وكل ما ینص علیھ القانون من מאחזים یكفي لتركیب مصعد واحد مع ال  :احمد ابداح
 .مستلزمات ومتطلبات

 ؟كیب المصعد بدون باقي المستلزماتسیف خطیب: ھل یمكن تر
 ال  :احمد ابداح
 .ینقص إلجراء المناقصة موجًھا سؤالھ ألحمد ابداحكم  :فرید حمود
 ش.ج  70,000حوالي  :احمد ابداح

 .لم تستغل المیزانیة خالل كم من الوقت ھنالك خطر على المیزانیة سیف خطیب: اذا
 .أكثر من ستة اشھر :الرئیس

ھل من الممكن رصد قسم من الملیون ش. ج التي سننقلھا من شارع الوادي إلكمال  :سیف
 .المصعد
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ي نعم من الممكن المصادقة على تحویل المبلغ المطلوب لسد مصاریف مالءمة المبان :احمد اباح
في مدرسة الحدیقة واالفق والثانویة من المبلغ الذي صودق علیھ في البند االول لبناء المصاعد 

 .ومستلزماتھا
فصوت علیھ الحضور باإلجماع بعدما تم المصادقة على اكمال  للتصویت،رفع البند  :الرئیس

 .مصاریف المصاعد من میزانیة البند االول
 
 

 باحترام 
 
 مصطفى حمود            صالح ریان   

 سكرتیر المجلس المحلي       رئیس المجلس المحلي 
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