מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  07/2020מיום 16.06.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

16.6.2020

שעה:

18:30

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ראש המועצה
סגן ממלא מקום ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
סגן ראש המועצה
הגיע בסוף הישיבה אך לאחר קבלת ההחלטות

נעדרו:
10
משתתפים:

נושאים לדיון

מר אבראהים תיתי

סגן ראש המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד ח'ליל

היועץ המשפטי של המועצה
מנהל חשבונות ראשי

 .1אישור הגדלת היקף התקשרות עם מפעיל תוכנית ניצנים והעברת פעילות החופש
הגדול (קייטנת הקיץ) להפעלה על ידי אותו מפעיל.
 .2האצלת סמכות לאיגוד ערים רשויות בית הכרם הגלילי להקמה והפעלה של מרכז
שירות משותף.
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דיון והחלטות
אישור הגדלת חוזה עם מפעיל תוכנית
ניצנים בהיקף עד  50%כך שיפעיל חסן בכרי :אני מציע שזה יעבור להפעלה על ידי המתנ"ס .אני נגד
את תוכנית החופש הגדול (קייטנות הגדלת היקף החוזה כאמור והפעלת הקייטנה על ידי מפעיל תוכנית
הקיץ)
ניצנים.
מוסטפא חסארמה :אני נמנע בהצבעה.
שאר חברי המועצה הנוכחים לרבות ראש המועצה :אנו מאשרים פה
אחד את הגדלת התקציב ואת הפעלת הקייטנה (תוכנית החופש הגדול)
על ידי מפעיל תוכנית ניצנים.

האצלת סמכות לאיגוד ערים רשויות חברי המועצה כולם :הינו מעדיפים לשמוע מגורם מקצועי במה מדובר.
בית הכרם הגלילי להקמה והפעלה בשלב זה אנו מתנגדים להצעה זו .אין מניעה שהעניין יבוא לדיון
מחדש ,למרות שרוב חברי המעוצה הנוכחים (למעט מוחיי אלדין
של מרכז שירות משותף
עאבד) מתנגדים להאצלת סמכות כלשהי לאיגוד הערים ,עם זאת הם
מוכנים לשמוע מה יש לגורמי המקצוע לומר בישיבה אחרת.
מוחיי אלדין עאבד :אני בעד העברה סמכויות לאשכול .ניסיון העבר
הוכיח שהעברת סמכויות פתרה בעיות הקיימות בניהול תוכניות
במועצה.
הישיבה ננעלה.

_________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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