מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  10/2021מיום 26.10.2021

סוג האסיפה:

יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

26.10.2021

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

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

מר אבראהים תיתי
מר פידאא עאבד

חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד ח'ליל
רו"ח רשיד בדראן

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה
מבקר פנימי במועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 .2אישור תב"רים מענקי מפעל הפיס לשנת  2021כלהלן:
א .מלגות לימודים לסטודנטים ,סכום של .₪ 250,000
ב .שיפוצים במוסדות חינוך ,סכום של .₪ 300,510
ג .ציוד וריהוט לבתי ספר ,סכום של .₪ 250,000
ד .אשור תכניות הפעלה בתחום הרווחה ,סכום של .₪ 54,162
 .3אשור חוק עזר לבענה (פינוי אשפה) ,התשפ"א .2021 -
 .4שונות.

דיון והחלטות
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אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
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Bina Local Council

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור תקציבים בלתי רגילים – מר ח'אלד חליל מציג את ארבעת התקציבים הבלתי רגילים בפני חברי
המועצה כלהלן:
מענקי מפעל הפיס לשנת 2021
א.
ב.
ג.
ד.

מלגות לימודים לסטודנטים ,סכום של .₪ 250,000
שיפוצים במוסדות חינוך ,סכום של .₪ 300,510
ציוד וריהוט לבתי ספר ,סכום של .₪ 250,000
אשור תכניות הפעלה בתחום הרווחה ,סכום של 54,162
.₪

חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציבים.
אישור חוק עזר לבענה (פינוי אשפה) ,מתנהל דיון בין חברי המועצה.
חברי המועצה דנו בסעיפי החוק ושמעו הסברים מהיועץ המשפטי של
התשפ"א 2021 -
המועצה.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את חוק העזר.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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