مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  03/2020מיום 26.02.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

26.02.2020

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
נעדרו:

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

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

מר מוסטפא חסארמה

סגן ראש המועצה

1
משתתפים:
עו"ד סמואל דכואר
1

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4

היועץ המשפטי של המועצה

אישור פרוטוקול ישיבת קודמת.
אישור תקציב בלתי רגיל – רכש מרכיבים נוספים – סיוע למוכנות חירום.
אישור המלצת חברי המועצה בעניין הענקת מלגות ל 29 -סטודנטים/ות במימון
מפעל הפיס.
שונות.

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור תקציב בלתי רגיל – רכש ראש המועצה :ביום  5.12.2019קיבלנו ממשרד הפנים הרשאה
מרכיבים נוספים – סיוע למוכנות תקציבית לרכישת מרכיבים נוספים לשם סיוע למוכנות לחירום .תקנה
תקציבית  .181101107אומדן כולל של התקציב הינו  ,₪ 120,000מהם
חירום
 ₪ 96,000ממשרד הפנים ומימון עצמי .₪ 24,000
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל.
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אישור המלצת חברי המועצה בעניין ראש המועצה :פר"ח בחר  81סטודנטים/ות אשר קיבלו מלגת פר"ח.
הענקת מלגות ל 29 -סטודנטים/ות הבחירה בוצעה על ידי אנשי פר"ח לא הייתה מעורבות של מישהו
מהמועצה בבחירת הסטודנטים/ות .בנוסף ,חברי המועצה ,שמונה
במימון מפעל הפיס
חברים ,התכנסו והמליצות על סטודנטים/ות מהכפר לשם קבלת 29
המלגות של מפעל הפיס .אני מציע שנאשר המלצת חברי המועצה.
חסן בכרי :לדעתי קיימת בעיה בחלוקה .הבחירה הייתה לפי משפחות
וזה אסור.
הצבעה :כל חברי המעוצה הנוכחים למעט חבר המועצה חסן בכרי
מאשרים את ההמלצה של חברי המועצה.
שונות

בית קברות ישן:
ראש המועצה הישן מעדכן:
()1
()2

()3
()4
()5

הייתה השלכת פסולת בהיקפים גדולים למתחם בית
הקברות הישן שהוחלט על ידי מליאת המועצה לבטלו.
התברר שיש רכב שהשליך פסולת ואיתרנו את הרכב –
הרכב הביא פסולת ממג'ד אלכרום .הרכב נתפס והגשנו
תלונה .העניין בטיפול המשטרה והמשטרה הירוקה.
הנהג של הרכב מכפר יאסיף והקבלן שעבד אצלו מפקיעין.
אנו נפעל בכדי לנקות את המקום.
אנו נסגור את המקום ונגדר אותו בכדי למנוע השלכת
פסולת.

חבר המועצה אבראהים תיתי :צריך לפנות במיידי .אסור להמתין.
הפסולת מפריעה לכל התושבים .הכביש בסמוך לבית הקברות הישן
סגור היות והניחו פסולת באמצע הכביש.
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שבתחום אבראהים תיתי :יש לקרוא למפעילים הנוכחים של השוק ולהבהיר
להם שהם צריכים לפעול באחריות ובפיקוח של המועצה ועל פי
ההנחיות שיקבלו מהמועצה.
מוחיי אל דין עאבד :לדעתי צריך להוציא מכרז להפעלת השוק ולבחור
מפעיל.
ראש המועצה :אנו נקרא למפעיל הנוכחי ונבדוק איתם את הדברים.

חבר המועצה חסן מכרי מעלה כמה
נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4

אולם הספורט אצל המנהלת שאדיה בדראן :העבודה כבר
בוצעה ולאחר מכן נערך מכרז.
כביש ג'ודארה :העבודה כבר בוצעה ולאחר מכן נערך מכרז.
בית הקברות הישן :יש לפנות ולסגור את המקום.
מקדם הפרויקטים – מר מוסטפא ח'ליל – נאמר לנו שיש לו
חדר במועצה וכי הוא מקבל כסף מהמועצה רוצים לדעת כמה
קיבל עד היום ובגין מה.

ראש המועצה משיב :תבדוק אצל הנהלת החשבונות כמה קיבל
מוסטפא ח'ליל ובגין מה .אנחה אותם למסור בידיך כל מסמך
שתבקש בעניין זה.
מוחיי אל דין עאבד ראש ועדת המכרזים משיב :אני בודק תקינות
ההצעות ומעברי לבדיקה של היועץ המשפטי ושל מהנדס המועצה.
זה לא באחריותי לבדוק האם העבדוה נעשית לפני או אחרי
המכרז.

הישיבה ננעלה.

_________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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