מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  01/2021מיום 05.01.2021

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

05.01.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
נעדרו:

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

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

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד ח'ליל
מר נאסר ח'ליל

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה
גזבר המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
מינוי רו"ח רשיד בדראן כמבקר המועצה וממונה תלונות הציבור.
אישור הסכם עם רשיד בדראן לפיו יועסק בשכר בכירים.
אישור מחדש של נציגי המועצה ,נציגי הציבור והנציגים האחרים בהנהלת
המתנ"ס.
חוק עזר היטל שמירה.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
מינוי רו"ח רשיד בדראן כמבקר
המועצה וממונה תלונות הציבור

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
ראש המועצה מציג את הנושא:
()1
()2
()3
()4

()5
()6

()7
()8

פורסם מכרז לאיוש תפקיד מבקר המועצה וממונה על תלונות
הציבור.
התמודדו במכרז מספר מועמדים ביניהם רו"ח רשיד בדראן.
ועדת הבחינה המליצה על רו"ח רשיד בדראן לשמש כמבקר
המעוצה וממונה על תלונות הציבור.
בשל קירבת משפחה בינו לבין מזכירת אחד מבתי הספר
הפועלים בתחום שיפוט הכפר הועברה ההכרעה לועדת מנהל
שירות העובדים.
ועדת מנהל שירות העובדים אישרה את העסקתו חרף העובדה
שקיימת קרובת משפחה המועסקת במועצה.
היועץ המשפטי של המועצה ערך הסדר ניגוד עניינים בין רו"ח
רשיד בדראן לבין קרובת משפחתו וכן בעניין היותו מועסק
ברשת מקומית אחרת גובלת – מועצה מקומית מג'ד אלכרום.
על כן ,בשלו התנאים לאישור המינוי במליאת המועצה.
המבקר יעבוד רבע משרה מבקר ורבע משרה ממונה על תלונות
הציבור.
מתנהל דיון בין חברי המועצה.
חבר המועצה אבראהים תיתי שאל מה מסייע למועצה מבקר
הרשות וגזבר המועצה השיב.
חבר המועצה מר פידאא עאבד שואל האם ניתן לבחור נושאים
ולבקש ממנו לבקר אותם .היועמ"ש השיב שמליאת המועצה
יכולה לבחור שני נושאים מדי שנה .תוכנית העבודה של
המבקר תוצג מדי שנה בפני מליאת המועצה.
חברי המועצה ,למעט חבר המועצה פידאא עאבד ,מאשרים את
המינוי .חבר המועצה מר פידאא עאבד מתנגד למינוי.
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גזבר המועצה מציג את הנושא:
( )1מבקר הרשות והממונה על תלונות הציבור יועסק בשכר לפי
חוזה בכירים ,בכפוף לאישור משרד הפנים ,ולפי שיעורי השכר
שיאושרו על ידי משרד הפנים.
( )2ההסכם מונח על שולחן מליאת המועצה.
חברי המעוצה הנוכחים ,למעט חבר המועצה מר פידאא עובד
שהתנגד ,מסכים להעסקה לפי חוזה בכירים ומאשרים את חוזה
ההתקשרות עם רו"ח רשיד בדראן.

אישור מחדש של נציגי המועצה,
נציגי הציבור והנציגים האחרים ראש המועצה:
בהנהלת המתנ"ס
( )1בישיבה האחרונה נפלה שגגה בהצגת החברים בהנהלת
המתנ"ס.
( )2להלן הרשימה החדשה:
נבחרי ציבור :מר עלי ח'ליל ומר מוחמד בכרי.
בעלי תפקידים :מר רינה דאו ומר מחמוד בדראן.
נציגי ציבור :מר סגיא עאבד ומר זיאד עבד אלרחמן.
חברי המועצה הנוכחים מאשרים את המינויים כאמור.
חוק עזר היטל שמירה

________________________
חתימת גזבר המועצה

לאחר הצגת הנושא ודיון בין חברי המועצה הוחלט לדחות את הדיון
וההכרעה בנושא לישיבה אחרת.

_______________________
חתימת ראש המועצה
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