مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  11/2020מיום 17.11.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

17.11.2020

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
1
נעדרו:
1
2
3

מר עלי ח'ליל
מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר מוסטפא חסארמה
מר חנא ח'אזן
מר אסעד סוואעד
מר ויסאם עאזר
מר פידאא עאבד

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

מר אבראהים תיתי
מר מוחיי אלדין עאבד
מר זיאד תיתי

סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר נאסר ח'ליל
דועאא בכרי
מרוואן ג'יריס
מוחמד ח'ליל
עו"ד מוחמד כמאל בדראן

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה
רואת חשבון מסייעת למועצה
מהנדס המועצה
מנהל המתנ"ס
מנהל מחלקת גביה  -זמני

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
מינוי ממונה גביה – עו"ד מוחמד כמאל בדראן.
אישור תב"רים.
אישור דוחות כספיים של המתנ"ס.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
מינוי ממונה גביה

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
ראש המועצה :אני מציע למנות את עו"ד מוחמד כמאל בדראן לשמש
ממונה גביה מטעם מועצה מקומית בענה.
החלטה :חברי המעוצה מאשרים פה אחד את הצעת ראש מועצה.

אישור תב"רים

גזבר המועצה:
מובאים בפניכם תקציבים בלתי רגלים אלה:
( )1תב"ר – תקציב פיתוח כללי של הרשות לשנת  – 2020ע"ס
 - ₪ 611,000מקור מימון – משרד הפנים.
( )2תב"ר – שירותי יעוץ לתכנון פרויקטים לפי החלטת ממשלה
 ,922סכום של  ,₪ 150,000משרד הבינוי והשיכון.
( )3הגדלת תקציב פעילות תכנית הרשות למאבק באלימות
בסמים ובאלכוהול  ,2020בסכום של  .₪ 58,824השתתפות
המשרד לחיזוק וקידום קהילתי והרשות למאבק בסמים
ואלכוהול סכום של  .₪ 50,000השתתפות המועצה סכום של
.₪ 8,824
חברי המועצה הנוכחים למעט פידאא עאבד – בעד.
פידאא עאבד – נגד.

דו"חות כספיים של המתנ"ס לשנת
2019

________________________
חתימת גזבר המועצה

חברי המועצה הנוכחים מאשרים את הדוחות הכספיים של המתנ"ס.

_______________________
חתימת ראש המועצה
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