التقرير الشهري/أيار 0211 /

بلدية ديرعال الجديدة

 .1حضور االجتماعات -:
 .1حضر رئيس لجنة البلدية اجتماع لجنة الحوار الوطني بالمحافظة وذلك بتاريخ .0211/5/0

 .0عقد االجتماعات -:
 .1عقد د د ددد المجل د د د ددس البلد د د دددي ( )5اجتماع د د د ددات بت د د د ددواريخ ،0211/5/03 ،5/11 ،5/9 ،5/0
.0211/5/32
 .0عقدد دددت اللجندد ددة المحليدد ددة للتنظد د دديم واألبنيدد ددة ( )5اجتماعد د ددات بتد د ددواريخ ،5/11 ،5/9 ،5/0
.0211/5/32 ،0211/5/03
 .3عقددد رئدديس لجنددة البلديددة اجتماع داً بمكتبددو لمدددرا المندداطو والدددوائر وراءددا األقسددام وبحضددور
م د دددير البلدي د ددة حي د ددت ج د ددم جوجي د ددو بود د د

الملحظ د ددات ب

د ددوص ء د ددير الومد د د ف د ددي المن د دداطو

واالءتحقاقات المالية المترجبة على المواطنين وذلك بتاريخ .0211/5/11
 .1عقددد رئدديس لجنددة البلديددة اجتماع داً بالمكتبددة الوامددة لمدددرا المندداطو والدددوائر وراءددا األقسددام
وبحضددور مدددير البلديددة حيددت جددم مناقالددة بو د

الملحظددات والتا يددد علددى متابوت ددا د

ددمن

اخت اصو وذلك بتاريخ .0211/5/01
 .5عقددد رئدديس لجنددة البلديددة اجتماع داً بمكتبددو لحددراس المندداطو والحدددائو وبحضددور مدددير البلديددة
ورئيس قسم الرقابة الداخلية وءكرجير المجلس البلدي حيدت جدم التا يدد علدى الحدراس بضدرورة

االلتزام بالدوام الرءمي وجلبية احتياجاج م

من منطقتو وذلك بتاريخ .0211/5/09

 .3الدي د ددوان :
.1

بلغ عدد الكتب الواردة للبلدية ( )191تاب.

.0

بلغ عدد الكتب ال ادرة من البلدية ( )515تاب.

.3

أصدرت البلدية ( )15ش ادة لغايات لجنة انتقا المزارعين /ءلطة وادي األردن.

.1

أصدرت البلدية ( )1ش ادات لغايات "لمن ي مو األمر".

.5

أصدرت البلدية ( )1ش ادات لغايات إثبات إقامة لمت رفية لوا ديرعل.

.1

أصدرت البلدية ( )0ش ادجان لغايات "مؤءسة اإلقراض الزراعي".
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أصدرت البلدية ( )1ش ادة لغايات "البنك األىلي – فرع ديرعل"

 .1الجوانب الفنية :قرارات اللجنة المحلية للتنظيم واألبنية حيت جم-:
.1

إصدار مواملت جرخيص بنا قائم عدد (.)11

.0

إصدار إذن أشغال عدد (.)17

.3

إصدار مواملت إفراز عدد ()0

.1

إصدار مواملت جنظيم عدد (.)0

.5

إصدار مواملت نق ملكية عدد (.)1

.1

إصدار مواملت رخص م ن عدد (.)51

 .5المالار ة في االحتفاالت والندوات والمؤجمرات والمناءبات على اختلف ا :
 .1حضر رئيس لجنة البلدية الم ندس /محمود النسور الزيارة التي قام ب ا موالي وزير الالؤون
البلدية لبلدية شرحبي بن حسنو وذلك بتاريخ .0211/5/31

 .1إقامة المالاريع:
 .1جم طرح عطا شرا قلب عدد ( )0ءوة ( )0.5طن وأحي الوطا للوزارة للدراءة الفنية.
 .0جم طرح عطا شرا مبيدات حالرية وءوف يتم فتح الوروض يوم ال ميس .0211/1/9

 .7شرا اآلليات وال يانة:
.1

متابوة أعمال ال يانة الدورية اللزمة آلليات البلدية خاصة ابسات النفايات والقلبات.
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.0

صيانة وإصلح الحاويات المودنية بالك دوري.

 .5اإليرادات والنفقات:
بلغت إيرادات البلدية ( )301,031.155دينار.
بلغت نفقدات البلدية ( )101,771.021دينار.

مقارنة بين ايرادات البلدية ونفقاتها.
النفقات

االيرادات
االيرادات

النفقات

 .9ال دمات:
.1

جم جوزيع برامي نفايات على مناطو البلدية وعلى النحو التالي  -:ال يوجد.

.0

حاويات مودنية -:ال يوجد

.3

فتح وجوبيد -:ال يوجد

.1

خلطات ءاخنة__ :ال يوجد.

.5

صيانة وحدات اإلنارة -:ال يوجد

.1

جر يب وحدات إنارة جديدة  :ال يوجد.

.7

الحدائو:
 منطقة الطوال الالمالي: جنظيف ممرات وءاحة الحديقة بالك يومي
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 ءقاية وري االشجار اءبوعياً.
 منطقة خزما: ري األشجار اءبوعياً بواءطة جنك البلدية والمحافظة على نظافت ا.

 -منطقة الطوال الجنوبي:

 ءقاية وري االشجار بواءطة جنك البلدية.
 جنظيف ممرات الحدائو يومياً.
 منطقة أبو عبيدة والبلونة: ءقاية أشجار ونباجات الحديقة
 جقليم االزىار
 جواليب الجلسات الوائلية واألحواض الوءطية.
 جنظيف الممرات
 اصلح االعطال في شبكة الري.
 منطقة الرويحا: جددم إعددداد م طددل لحديقددة الرويحددا التددي ءددتقام علددى قطوددة رقددم ( )1211فددي منطقددة
الرويحا بالتواون ما بين البلدية ومؤءسة ن ر األردن.
.5

أرصفة و اطاريف _ :ال يوجد.

.9

دواوير  _ :ال يوجد

.12

حملت مكافحو :
 منطقة الرويحا-: جم القيام بحملة مكافحة للكلب الضالة.
 منطقة الطوال الجنوبي-:جم القيام بحملة مكافحة للقوارض داخ األحيا السكنية بواقع ( )52غم.
 منطقة الطوال الالمالي-: جم القيام بحملة مكافحة للكلب الضالة.
 جم القيام بحملة لمكافحة القوارض بواقع ( )122غم.

 .11صيانة وإنالا الوبارات  - :ال يوجد

 .10صيانة المقابر  -:ال يوجد.
 .13أخرى -:
 منطقة الطوال الجنوبي -: جم و ع طمم في البرك عند المواطنين.
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 جم إزالة األنقاض الموجودة دمن شدوارع المنطقدة وجدم إزالدة األعالداب الموجدودة علدى
جوانب ملوب الملحة.
 جم القيام ب يانة ( )3حاويات مودنية قديمة

 المكتبة الوامة  :نالاطات المكتبة الوامة انت على النحو التالي -:
.1

بلغ عدد زوار المكتبة الوامة ( )012زائر.

.0

بلغ عدد االعارات ال ارجية للمكتبة من الكتب المتنوعة ( )05تاب.

.3

جم جزويد المكتبة الوامة بد( )3نسدخ مدن تداب جللدة الملدك عبدد ال الجداني بدن الحسدين الموظدم –
حفظو ال ورعاه – (فرصتنا األخيرة).

.1

جم جزويد المكتبة الوامة بد( )1نسخ من ال حة والريا ة.

 محطة مورفة ديرعل لتكنولوجيا المولومات وخدمة المجتمع -:
الدورات -:
اءم الدورة
الطباعة باللغة الوربية

جاريخ البد

جاريخ االنت ا

0211/25/15 0211/25/20

اإليرادات والنفقات -:
اإليرادات

01

النفقات

2

ال دمات -:
إنترنت

007

ماءح وئي

2

طباعة

33

متدربين

7

 قسم الدراءات والمالاريع-:
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عدد الطلب

الحالة

7
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.1

 وحدة التنمية المحلية-:
.1

بتدداريخ  5/5جددم حضددور افتت دداح مالددروع إدارة الطلددب علددى المي دداه فددي جمويددة ذات النط دداقين
النسائية ال يرية.

.0

التردد على مر ز إرادة لمتابوة أمور دراءة الجدوى االقت ادية لمزرعة الن ي .

.3

جم عقد اجتماع لمندوبين المناطو في مكتب وحدة التنمية المحلية وجودريف م بم دام وواجبدات
وحدة التنمية المحلية وجم االجفاق مو م لتالكي لجنة من المجتمع المحلي للومد مدع وحددة
التنمية المحلية.

 قسم الحاءوب-:
.1

جم ارءال التحديت الذي اجري على لمة الرئيس في موقونا االلكتروني وقدد ادرجدت الكلمدة
عليو.

.0

جم اجرا جحديت على الموقع االلكتروني وقد جم ارءال مولومات الى االبواب التالية :
أ – باب ندوات وورش عم ويتضمن ىذا الباب عدة موا يع وىي :
 .1ندوات البوم والووءو.
 .0م رجان ديرعل الجقافي.
 .3ورشات عم (الحكومة االلكترونية).
 .1موسكر الجوالة في محطة ديرعل ولكن لم ينالر المو وع الى االن على الموقع.
ب – بدداب قددرارات المجلددس البلدددي  :جددم ارءددال جميددع الجلسددات للموقددع لغايددة جلسدة رقددم
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 0212/30حيت يتم حالياً ارشفة بقية الجلسات.
الى الموقع من اقتراحات وشكاوى من خلل البريد االلكتروني.

.3

متابوة ما ي

.1

متابودة جدراخيص الم دن واألبنيدة التابودة للبلديدة لكافدة منداطو البلديدة لغايدات جنزيل دا علدى موقددع
المحافظة.

.5

القيام باعمال ال يانة المطلوبة ألج زة البلدية في حال وجود أي عط .

.1

عرض برنامج أج زة مراقبة الدوام بالب مة والكرت وقد ارفقت عروض االج زة.

 وحدة التنمية المحلية-:
.1

بتدداريخ  5/5جددم حضددور افتت دداح مالددروع إدارة الطلددب علددى المي دداه فددي جمويددة ذات النط دداقين
النسائية ال يرية.

.0

التردد على مر ز إرادة لمتابوة أمور دراءة الجدوى االقت ادية لمزرعة الن ي .

.3

جم عقد اجتماع لمندوبين المناطو في مكتب وحدة التنمية المحلية وجودريف م بم دام وواجبدات
وحدة التنمية المحلية وجم االجفاق مو م لتالكي لجنة من المجتمع المحلي للومد مدع وحددة
التنمية المحلية.
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