מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  01/2020מיום 21.01.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

21.01.2020

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
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8
נעדרו:

מר עלי ח'ליל
מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר חנא ח'אזן
מר מוסטפא חסארמה
מר מוחיי אלדין עאבד
מר אסעד סוואעד
מר ויסאם עאזר
מר זיאד תיתי

ראש המועצה
סגן ממלא מקום ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

מר אבראהים תיתי
מר חסן בכרי

סגן ראש המועצה
חבר המועצה

1
2
משתתפים:
מר נאסר ח'ליל
1
עו"ד סמואל דכואר
2
נושאים לדיון
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

גזבר המועצה
היועץ המשפטי של המועצה

אישור פרוטוקול ישיבת קודמת.
הכנת וייזום תוכנית מפורטת לצורך הקמת בית קברות חדש בחלקה  67גוש .18981
אישור הגדלת שטח שיפוט תכנית מתאר בצד המזרחי והדרום מזרחי לכפר.
הכנת תוכנית איחוד וחלוקה בתכנית מערב בענה.
אישור תקציב בלתי רגיל :עיצוב מרחבי למידה חדשניים  M21לשנת ( 2019משרד
החינוך).
אישור תקציב בלתי רגיל – תוכנית אתגרים – בסכום של ( ₪ 575,099משרד
החינוך).
החזרת ניהול תכנית "הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול" למועצה
המקומית.
החלפת שטחים – תוכנית הנוגעת לד"ר חאתם בדראן – חלקות  44עד  46ו41 -
בגוש .18972
בניית אולם רב תכליתי בשכונת סוואעד.
אישור רכב מיול מתקציב .2020
הגדלת חוזה עם לואי עלימי בשיעור  50%מהחוזה הקיים.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

הכנת וייזום תוכנית מפורטת לצורך מהנדס המועצה :ב 30.1.2020 -יש דיון בועדה המחוזית .היה מפקח
הקמת בית קברות חדש בחלקה  67בשטח ובדק .אנו יוזמים תוכנית מתאימה .נבקש אישורכם.
גוש 18981
מאשרים פה אחד.
אישור הגדלת שטח שיפוט תכנית מהנדס המועצה מתאר את ההגדלה המוצעת.
מתאר בצד המזרחי והדרום מזרחי מאשרים בפה אחד.
לכפר
הכנת תוכנית איחוד וחלוקה בתכנית מהנדס המועצה מתאר את התוכנית המוצעת.
מערב בענה
ב 8.1.2020 -אושרה תוכנית להפקדה .יש הרשאה בדרך .מבקשים
לאשר תוכנית איחוד וחלוקה באותו מתחום שכבר אושר להפקדה.
מאשרים פה אחד.
אישור תקציב בלתי רגיל :עיצוב
מרחבי למידה חדשניים  M21לשנת ישנו תקציב המיועד לשלושה בתי ספר:
( 2019משרד החינוך)
( )1בי"ס יסודי ג' – סמל מוסד  – 219758ע"ס .₪ 80,000
( )2בי"ס א' – סמל מוסד  – 219501ע"ס .₪ 80,000
( )3בי"ס מקיף – סמל מוסד  – 249110ע"ס .₪ 80,000
גזבר המועצה מוסר פרטים אודות התקציב ויעדיו.
מאשרים פה אחד.
אישור תקציב בלתי רגיל – תוכנית
אתגרים – בסכום של  ₪ 575,099גזבר המועצה מוסר פרטים אודות התקציב ויעדיו.
(משרד החינוך)
מאשרם פה אחד.
החזרת ניהול תכנית "הרשות למאבק
באלימות סמים ואלכוהול" למועצה גזבר המועצה מסביר את הסיבות שבעטיין הובאה ההצעה לדיון.
המקומית
לאחר דיון חברי המועצה מחליטים להשאיר את התוכנית בהפעלה של
המתנ"ס תוך הנחיה לקיום ישיבה עם מנהל עיר ללא אלימות לשם
הגעה לפתרונות ולהסרת חסמים שמקשים עליו.
מאשרם פה אחד.
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החלפת שטחים – תוכנית הנוגעת מהנדס המועצה מתאר את התוכנית.
לד"ר חאתם בדראן – חלקות  44עד  46מאשרם פה אחד.
ו 41 -בגוש .18972
בניית אולם רב תכליתי בשכונת
סוואעד

ראש המועצה מציע להסב תקציב האודיטוריום למטרה זו היות ואין
מספיק כספים לביצוע האודיטוריום כאשר בעתיד ולאחר קבלת
תקציבים מתאימים ניתן לפעול לבניית אודיטוריום .ראש המועצה
מסביר שיש צורך של ממש לבנות בניין רב תכליתי בשכונת סואעד.
מאשרם פה אחד.

אישור רכב מיול מתקציב 2020

מדובר ברכב שנועד להעביר כלים וציוד ממקום למקום.
מאשרם פה אחד.

הגדלת חוזה עם לואי עלימי בשיעור
 50%מהחוזה הקיים

קיים צורך בעיבוי מחלקת הנהלת החשבונות באנשים מקצועיים.
מוסטפא חסארמה :מוצע לקלוט עובדים תושבי הכפר במחלקה לאחר
קבלת נחיצות משרה בכדי שיישארו קבועים במערכת .רואה חשבון
חיצוני יתכן ויפסיק עבודתו בעתיד.
מאשרם פה אחד.

הישיבה ננעלה.

_________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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