2016/1/18
2016/1
جلسة لجنة االدارة
عقدت لجنة االدارة جلسة لها رقم  2016/1في تمام الساعة السادسه من مساء يوم االثنين
الموافق  2016/1/18في مكتب المجلس .
الحضور  :السيد فيصل شحيبر رئيس اللجنة  ،رئيس المجلس المحلي .
أعضاء اللجنة السادة  :محمد خوالد ,خير سعده .
تغيب عن الجلسة الساده  :علي محجوب  ،احمد عزايزه  ،نهاد زعير .
على جدول االعمال:
 )1عرض الميزانيه العاديه المقترحه لسنة 2016
افتتح الجلسه السيد فيصل شحيبر رئيس اللجنه ,رئيس المجلس مرحباً بالحضور وقال:
لقد قمنا بتحضير اقتراح الميزانيه العاديه لسنة  2016ومبلغها  40064126شاقل ،
وهي تزيد عن ميزانية سنة  2015التي تم تنفيذها بمبلغ ( )596الف شاقل .
تعقد جلسة لجنة االدارة من أجل عرض الميزانيه العاديه المقترحه ,امام الزمالء
أعضاء اللجنة  ،حسب قانون السلطات المحليه وتعليمات وزارة الداخليه بشأن تحضير
ميزانيه السلطه المحليه يجب عرض الميزانيه المقترحه امام لجنة الماليه وفي حال عدم
وجود لجنه ماليه في السلطه المحليه ,يجب على رئيس المجلس عرض الميزانيه امام
لجنة االدارة.
لقد تم تحضير الميزانية المقترحة لسنة  2016على اساس خطة إشفاء سيتم تقديمها
لوزارة الداخلية في القريب العاجل .
تجدر االشاره الى ان ميزانية التربية والتعليم تعادل  %47من مجمل الميزانية
المقترحة  ،وميزانية الرفاه االجتماعي تعادل  %15من مجمل الميزانية  ،معروف
لزمالئي االعضاء ان المصروفات في بنود ميزانية الرفاه االجتماعي وكذلك
المدخوالت هي حسب معايير وزارة الرفاه االجتماعي .
تشمل بنود الميزانية مخصصات لمشاريع خاصة ومشاريع إثراء ضمن ميزانية التربية
والتعليم  ،كذلك االمر تشمل بنود ميزانية الرفاه االجتماعي مخصصات لمشاريع مثل

البرنامج الوطني ألوالد وشبيبة في خطر ( שמד"ט) وبرنامج "نتنفس الصعداء" (
נושמים לרווחה) وبرنامج إستخالص الحقوق ( מיצוי זכויות) في نطاق مركز
عوتسما ( מרכז עוצמה) هذه البرامج من أجل مساعدة وارشاد العائالت المستوره
الحصول على حقوقها من المؤسسات الحكومية المختلفه مثل التأمين الوطني وغيره .
كذلك االمر تشمل بنود الرفاه االجتماعي مخصصات لبيت المسنين ( מועדון
מועשר) .
ان الميزانيه المقترحة لسنة  2016هي االساس الذي بنيت عليه خطة االشفاء للمجلس
والتي سنقدمها لوزارة الداخلية قريباً من أجل النهوض بوضع المجلس وتحسين
الخدمات المقدمة للسكان .
سيتم بحث الميزانية المقترحة لسنة  2016في جلسة لهيئة المجلس المحلي يوم
 2016/1/25حسب الدعوه التي تم ارسالها للساده أعضاء المجلس .
 أجاب رئيس المجلس على استفسارات الساده أعضاء اللجنة .

انتهت الجلسة الساعة السادسة و  45دقيقة مساءاً .

_________
صالح فارس
سكرتير المجلس

_________
فيصل شحيبر
رئيس المجلس

