מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  02/2021מיום 26.01.2021

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

26.01.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
נעדרו:
1
2

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

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

מר ויסאם עאזר
מר זיאד תיתי

חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד ח'ליל
מר נאסר ח'ליל
מר מרוואן ג'יריס

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
פתיחת חשבון בנק להפעלת הליכי גבייה לרבות גביה משפטית.
אישור תב"ר ,תקציב פיתוח  ,2020במימון משרד החינוך ,שיפוץ חדר מורים בי"ס
יסודי ג' בענה ,סכום של .₪ 100,000
אישור תב"ר ,תקציב פיתוח שנת  ,2020במימון משרד החינוך ,שיפוץ חדר מורים
בי"ס מקיף בענה ,סכום של  100,000ש"ח.
אישור תב"ר ,הפעלת מודל מוסיקלי יישובי במגזר – בתי ספרי יסודיים ,שנת
תשפ"א  ,2021משרד החינוך ,סכום של .₪ 101,123
בחירת ועדת ביקורת.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
פתיחת חשבון בנק להפעלת הליכי
גבייה לרבות גביה משפטית

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
היועץ המשפטי מציג את העניין :בכדי להפעיל את מחלקת הגביה
ולבצע גביה משפטית יש צורך לפתוח חשבון חדש על שם המועצה שבו
יהיו מורשי החתימה של המועצה הם ורק הם מורשי החתימה .לחשבון
זה יתקבלו כספים מלשכות ההוצאה לפועל וכן יתקבלו כספים מהליכי
פשיטת רגל.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את ההצעה ומחליטים על פתיחת
חשבון חדש על שם המועצה לשם הפעלת הליכי הגביה.
גזבר המועצה מציג את התקציב.

אישור תב"ר ,תקציב פיתוח ,2020
במימון משרד החינוך ,שיפוץ חדר חברי המועצה הנוכחים למעט חבר המועצה פידאא עאבד מאשרים את
מורים בי"ס יסודי ג' בענה ,סכום של ההצעה .חבר המועצה פידאא עאבד מתנגד.
.₪ 100,000
אישור תב"ר ,תקציב פיתוח שנת
 ,2020במימון משרד החינוך ,שיפוץ
חדר מורים בי"ס מקיף בענה ,סכום
חברי המועצה הנוכחים למעט חבר המועצה פידאא עאבד מאשרים את
של  100,000ש"ח
ההצעה .חבר המועצה פידאא עאבד מתנגד.
גזבר המועצה מציג את התקציב.

אישור תב"ר ,הפעלת מודל מוסיקלי גזבר המועצה מציג את התקציב.
יישובי במגזר – בתי ספרי יסודיים ,חברי המועצה פה אחד מאשרים את ההצעה .חבר המועצה פידאא
שנת תשפ"א  ,2021משרד החינוך ,עאבד מתנגד.
סכום של .₪ 101,123

2
ת.ד ,513 .בענה  ,20189טל 04-9582692/3/4 .פקס04-9888522 .

Binadc@gmail.com

GM

מועצה מקומית בענה

בחירת ועדת ביקורת

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

ראש המועצה מציע שועדת הביקורת תהיה כלהלן:
()1
()2
()3
()4
()5

יו"ר הוועדה – מר פידאא עאבד – חבר אופוזיציה.
חבר המועצה מר אבראהים תיתי.
חבר המועצה מר אסד סואעד.
חבר המועצה מר ויסאם עאזר.
חבר המועצה מר מוחיי אלדין עאבד.

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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