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מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  09/2021מיום 13.09.2021
סוג האסיפה:
שלא מן המניין

יום:

שלישי

תאריך:

13.09.2021

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

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

מר אסעד סוואעד
מר אבראהים תיתי

חבר המועצה
חבר המועצה

מר חנא ח'אזן
מר זיאד תיתי
מר מוחיי אלדין עאבד
מר פידאא עאבד
מר ויסאם עאזר

משתתפים:
עו"ד סמואל דכואר
מר נאסר ח'ליל
רו"ח רשיד בדראן

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4
.5

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה
מבקר פנימי במועצה

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור דוח רבעוני חצי שנתי ליום .30.6.2021
בחירת ועדה לקביעת הזכאים למלגות מפעל הפיס ומלגות פר"ח וכן קביעת
קריטריונים לחלוקה.
בחירת ועדה לאיכות הסביבה.
שונות.
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והחלטות

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור דוח רבעוני חצי שנתי ליום גזבר המועצה סוקר את המצב הכספי של המועצה המקומית בענה נכון ליום
.30.6.2021
30.6.2021
לאחר דיון בין חברי המועצה ,חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את
הדוח הכספי נכון ליום .30.6.2021

בחירת ועדה לקביעת הזכאים למלגות להלן הקריטריונים לחלוקת מלגות לפיהן יקבע ניקוד ספציפי לכל מבקש
מפעל הפיס ומלגות פר"ח וכן קביעת בשים לב למצבו הכספי והמשפחתי .הקריטריונים יהיו כלהלן:
קריטריונים לחלוקה
 הכנסת בני זוג  30 ..............................................נקודות
 משפחה חד הורית  10 ........................................נקודות
 מספר סטודנטים במשפחה 14 .............................נקודות
 אוניברסיטה לעומת מכללה 5 ............................נקודות
 מצב משפחתי מיוחד 10 ......................................נקודות
 חוזה שכירות 5 ................................................נקודות
 סטודנט שלא קיבל מלגה בשנה שעברה 5 ............נקודות
 שיקול דעת הוועדה בהתאם לנתוני המבקש 21 ......נקודות
סה"כ
 100נקודות
לגבי ההכנסות הוריו של המבקש:
 הכנסה עד  ₪ 6,000לזוג תזכה את המבקש ב 30 -נקודות
 הכנסה עד  ₪ 10,000לזוג תזכה את המבקש ב 25 -נקודות
 הכנסה עד  ₪ 15,000לזוג תזכה את המבקש ב 20 -נקודות
 הכנסה עד  ₪ 20,000תזכה את המבקש ב 15 -נקודות
 הכנסה מעל  ₪ 20,000תזכה את המבקש ב 10 -נקודות.
לגבי מצב משפחתי מיוחד הדבר מצריך חוות דעת ממחלקת הרווחה.
לגבי מספר סטודנטים במשפחה:
 סטודנט אחד נוסף מזכה ב 6 -נקודות.
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שני סטודנטים נוספים מזכה ב 10 -נקודות.
שלושה סטודנטים ויותר מזכה ב 14 -נקודות.

הוועדה אשר תבחן את הבקשות בשים לב לקריטריונים האמורים תהיה
מורכבת מאלה:
 ראש המועצה ,סגן ממלא מקום ראש המועצה ,גזבר המועצה,
היועץ המשפטי של המועצה ,נציג מחלקת הרווחה ,הקב"סית,
רואה החשבון של המועצה.
חברי המועצה מאשרים את בחירת הוועדה כאמור לעיל.
הקריטריונים נקבעו בשנה שעברה בתיאום עם מפעל הפיס וימשיכו לחול
גם השנה.

בחירת ועדה לאיכות הסביבה

ראש המועצה מציע שתבחר ועדה שתהיה מורכבת כלהלן:
 4חברי מועצה ,מנהל מחלקת תברואה ,נציג ציבור ,נציג המשרד לאיכות
סביבה ומנהלי בתי הספר שבתחום שיפוט הכפר.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה ובוחרים בחברים
אלה כחברים בוועדה :מר מוחמד אלמאדי בכרי ,מר פידאא עאבד ,מר
ויסאם עאזר ומר מו חיי אלדין עאבד.
יו"ר הוועדה יהיה מר מוחמד אלמאדי בכרי.
נציג הציבור יהיה ד"ר זיאד עבד אלרחמן.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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