مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  08/2021מיום 29.06.2021

סוג האסיפה:

יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

29.06.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
נעדרו:
1
2
3
4

מר עלי ח'ליל
מר מוסטפא חסארמה
מר חנא ח'אזן
מר זיאד תיתי
מר אסעד סוואעד
מר מוחיי אלדין עאבד

ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר פידאא עאבד
מר אבראהים תיתי
מר ויסאם עאזר

סגן ממלא מקום ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

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

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה
מהנדס המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור תוכנית חומש של מפעל הפיס – אמות מידה.
אישור תקציב בלתי רגיל – השלמת מענק ראש שטח – סכום של - ₪ 143,000
חוזה מס' .1808153
אישור תקציב בלתי רגיל – ישן מול חדש ,שיווק עבור  16יחידות דיור במתחם
תיתי ,סכום של  ₪ 189,616חוזה מס' ( 1808005/2021משרד שיכון).
אישור תקציב בלתי רגיל – ישן מול חדש ,סכום של  ,₪ 100,000חוזה מס'
 – 1785500משרד השיכון.
אישור תכנית  - 260-0766923איחוד וחלוקה בתכנית ג 15421/ללא הסכמה.
אישור תוכנית מספר . 260-0929547
החופש הגדול.
הענקת שם עלי אבראהים חסארמה לכביש אלקלעה.
הענקת שם חנא אבראהים אליאס לספריה הציבורית.
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 .11אישור תקציבים – הרשאות – כמפורט להלן:
תיאור
משרד מממן
משרד
הסביבה
משרד
הסביבה

סכום

הגנת ניקיון מרחב ציבורי שלב א 27,200
(תכנון)
100,125
הגנת חינוך בנושא סביבה

משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך

מרחבי הכלה
גן חדשני
מתחם מתקני כושר גופני
ציוד מעבדה
קייטנת קיץ
מנהל /מרכז השכלה

משרד החינוך

עובד חינוך טיפולי

משרד הפנים
משרד הרווחה

התאמת מתחמי תפילה
תקני כוח אדם שאינם
ייעודיים למחלקות לשירותים
חברתיים

111,800
78,500
82,300
40,000
60,000

הערות
עדיין
אין
התחייבות אך
יש הרשאה
מאושרת

תקציב שוטף
תקציב שוטף
אחוז משרה
50%
אחוז משרה
100%

50,000
חלקיות התקן
130%

 .12שונות.

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור תוכנית חומש של מפעל הפיס תוכנית החומש מוצגת בפני חברי המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול הישיבה.
– אמות מידה.
חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התוכנית המוצעת.
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אישור תקציב בלתי רגיל – השלמת מובא לאישור התב"ר.
מענק ראש שטח – סכום של 143,000
 - ₪חוזה מס' 1808153
חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל.

אישור תקציב בלתי רגיל – ישן מול מובא לאישור התב"ר.
חדש ,שיווק עבור  16יחידות דיור
במתחם תיתי ,סכום של ₪ 189,616
חוזה מס' ( 1808005/2021משרד חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל.
שיכון)

אישור תקציב בלתי רגיל – ישן מול מובא לאישור התב"ר.
חדש ,סכום של  ,₪ 100,000חוזה מס'
 – 1785500משרד השיכון
חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל.

אישור תכנית  - 260-0766923איחוד מהנדס המועצה מציג את התוכניות בפני חברי המועצה.
וחלוקה בתכנית ג 15421/ללא
הסכמה.
אישור תוכנית מספר  . 260-0929547חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התוכניות.
החופש הגדול

מאשרים את המשך ההתקשרות עם מפעיל תוכנית ניצנים וקייטנות
הקיץ .ככל והדבר גדול בהגדלה תקציבית אנו מאשרים את ההגדלה
התקציבית המתבקשת.

הענקת שם עלי אבראהים חסארמה ראש המועצה מציע את ההצעה.
חברי המעוצה מאשרים את ההצעה פה אחד.
לכביש אלקלעה.
הענקת שם חנא אבראהים אליאס
לספריה הציבורית
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אישור התקציבים – ההרשאות מר ח'אלד חליל מציג את ההרשאות התקציביות ,ההתחייבויות
התקציביות  ,ההתחייבויות והתקנים והתקנים המוצעים והשפעתם על תקציב המועצה.
שפורטו לעיל בנושאי הדיון
הערות
סכום
משרד מממן תיאור
משרד הגנת ניקיון
ציבורי
הסביבה
(תכנון)
משרד הגנת חינוך
סביבה
הסביבה

משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך

מרחב 27,200
שלב א
בנושא 100,125

111,800
מרחבי הכלה
78,500
גן חדשני
מתקני 82,300
מתחם
כושר גופני
40,000
ציוד מעבדה

משרד החינוך

קייטנת קיץ

משרד החינוך

מנהל/
השכלה
עובד חינוך טיפולי

משרד החינוך
משרד הפנים
משרד
הרווחה

60,000
מרכז

התאמת
תפילה
תקני כוח אדם
שאינם ייעודיים
למחלקות
לשירותים
חברתיים

אין עדיין
התחייבות
יש
אך
הרשאה
מאושרת

תקציב
שוטף
תקציב
שוטף
אחוז משרה
50%
אחוז משרה
100%

מתחמי 50,000
חלקיות
התקן
130%

חברי המועצה מאשרים את התיקון התקציבי המוצע ,הן בתקציב
הרגיל והן בתקציבים הבלתי רגילים ,כפי שיתחייב לשם ביצוע
התקציבים האמורים וכן לשם איוש התקנים הרלוונטיים.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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