מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  03/2021מיום 02.02.2021

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

02.02.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
נעדרו:
1

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

מר אסעד סוואעד

חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר נאסר ח'ליל
רו"ח לואי עלימי

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה
רואה חשבון מלווה למועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

אישור תקציב המועצה לשנת .2021

דיון והחלטות
אישור תקציב המועצה לשנת 2021

ראש המועצה נושא דברי פתיחה בדבר מדיניות המועצה בשנת 2021
וציפיותיו במהלך השנה ותוכניות המועצה לשנת .2021
גזבר המועצה נושא דברים ומפרט את תוכניות המועצה הכספיות
לשנת .2021
גזבר המועצה מציין כי התקציב המוצע הינו תקציב מאוזן.
קיים צפי לגידול בהכנסות ככל ויתחיל לפעול המרכז המסחרי
שבכניסה לכפר במתחם דבאח ( .)BIGככל ויתחיל לפעול המרכז
המסחרי יוצאו שומות ארנונה לעסקים שיפעלו ויותאם התקציב לרבות
תקציב ההוצאות בהתאם.
רואה החשבון לואי עלימי מפרט את התקציב על סעיפי המשנה שבו.
רואה החשבון מציין כי הצעת התקציב נסמכה יותר על  2019מאשר
 2020בשים לב לעובדה שבשנת  2020התפרצה מגפת הקורונה ולא ניתן
להסתמך על נתוני אותה שנה כבסיס לעריכת תקציב.
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חברי המעוצה מנהלים דיון אודות סעיפי התקציב בפרוטרוט.
חבר המועצה פידאא עאבד מבקש הבהרות בנוגע למספר רב של
סעיפים לרבות :סקר נכסים ,הכנסות מארנונה ,הכנסות ממענקים,
הפעלת חוקי עזר לרבות חוק עזר אגרות בגין אישורים ,מלגות
לסטודנטים ,קייטנת קיץ ,הפשעת הקורונה על התקציב ,סטאג'רים,
אחזקת בתי ספר לרבות סעיף שצויין לידו פרויקט חדש ועוד....

לא הוצעו שינויים בשלב זה לתקציב.
חברי המועצה הנוכחים למעט חבר המועצה פידאא עאבד הצביעו בעד
הצעת התקציב ואישרו אותה כתקציב מאושר לשנת .2021
חבר המועצה פידאא עאבד נמנע.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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