מועצה מקומית בענה
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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  12/2021מיום 14.12.2021

סוג האסיפה:

יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

14.12.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
נעדרו:
1

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

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

מר זיאד תיתי

חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר שיהאב עלי
רו"ח לואי אעלימי
רו"ח רשיד בדראן
מר מרוואן ג'יריס
מר ח'אלד ח'ליל

היועץ המשפטי של המועצה
מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים
רואה חשבון המועצה
מבקר פנימי
מהנדס המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3

.4

.5

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור דו"ח רבעוני ליום .30.9.2021
אישור תב"רים – מענקי מפעל הפיס לשנת  -2021כלהלן:
א .ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר בבענה – סכום של  400,000ש"ח.
ב .רכישת מחשבים לבית ספר יסודי א' בענה ,מס' מוסד  ,219501סכום של
 91,080ש"ח.
אישור תב"רים כלהלן:
א .תקציב תוספתי ליישום הרפורמה ברישוי עסקים ברשות ,סכום של 188,648
( ₪ממומן ע"י משרד הפנים).
ב .רכישת מדיחי כלים לגני ילדים ,סכום של  ,₪ 43,714ממומן ע"י המשרד
להגנת הסביבה .השתתפות המועצה  .₪ 5,225סה"כ  48,939ש"ח.
ג .תמיכה לקידום המצוינות תשפ"ב ,סכום של  ₪ 33,333ממומן ע"י משרד
החינוך.
אישור פתיחת חשבון לבית ספר יסודי בענה ג'  -בנק לאומי – סניף בענה דיר
אלאסד ,בעלי זכות חתימה :גב' שאדיה בדראן ,ת.ז ,058534439 .נג'את בדראן,
ת.ז.023462427 .
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אישור ליציאה למכרז משותף עם מ.מ .נחף ועם מ.מ .ראמה ,בנושא אריזות קרטון,
וכן לבחור במר שיהאב עלי ,מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים ,כחבר ועדת
המכרזים מטעם מועצה מקומית בענה.
אישור תוכנית מפורטת מס  2600774596בעניין חלקה  2גוש ( 18970מתחם
המועצה הישן).
אישור תוכנית מפורטת מס  2601030766מגרש  ,101שינוי תב"ע.
אישור נחיצות משרה חלקית (בהיקף של חצי משרה) למזכירה בטיפת חלב.
אישור נחיצות משרה למרכז צעירים.

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור דו"ח רבעוני ליום .30.9.2021

רואה החשבון המועצה מציג את הדו"ח הרבעוני ליום .30.9.2021
מתנהל דיון בין חברי המועצה.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הדו"ח הרבעוני.

אישור תב"רים – מענקי מפעל הפיס מר ח'אלד ח'ליל חליל מציג את התקציבים הבלתי רגילים בפני חברי
המועצה כלהלן:
לשנת  -2021כלהלן :
ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר בבענה
– סכום של  400,000ש"ח.
רכישת מחשבים לבית ספר יסודי א'
בענה ,מס' מוסד  ,219501סכום של
 91,080ש"ח.

א .ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר בבענה – סכום של
 400,000ש"ח.
ב .רכישת מחשבים לבית ספר יסודי א' בענה ,מס' מוסד
 ,219501סכום של  91,080ש"ח.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציבים.
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אישור תב"רים כלהלן:
תקציב תוספתי ליישום הרפורמה
ברישוי עסקים ברשות ,סכום של
( ₪ 188,648ממומן ע"י משרד
הפנים).
רכישת מדיחי כלים לגני ילדים,
סכום של  ,₪ 43,714ממומן ע"י
המשרד להגנת הסביבה .השתתפות
המועצה  .₪ 5,225סה"כ 48,939
ש"ח.
תמיכה לקידום המצוינות תשפ"ב,
סכום של  ₪ 33,333ממומן ע"י משרד
החינוך.
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מר ח'אלד ח'ליל חליל מציג את התקציבים הבלתי רגילים בפני חברי
המועצה כלהלן:
א .תקציב תוספתי ליישום הרפורמה ברישוי עסקים
ברשות ,סכום של ( ₪ 188,648ממומן ע"י משרד הפנים).
ב .רכישת מדיחי כלים לגני ילדים ,סכום של ,₪ 43,714
ממומן ע"י המשרד להגנת הסביבה .השתתפות המועצה
 .₪ 5,225סה"כ  48,939ש"ח.
ג .תמיכה לקידום המצוינות תשפ"ב ,סכום של ₪ 33,333
ממומן ע"י משרד החינוך.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציבים.

אישור פתיחת חשבון לבית ספר מר ח'אלד ח'ליל נותן פרטים אודות הנושא.
יסודי בענה ג'  -בנק לאומי – סניף
בענה דיר אלאסד ,בעלי זכות חתימה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את ההצעה.
גב' שאדיה בדראן ,ת.ז,058534439 .
נג'את בדראן ,ת.ז.023462427 .

מס מר מרוואן ג'יריס מציג את התוכנית.
תוכנית מפורטת
אישור
 2600774596בעניין חלקה  2גוש
מתנהל דיון בין חברי המועצה.
( 18970מתחם המועצה הישן).
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התוכנית.

מפורטת מס מר מרוואן ג'יריס מציג את התוכנית.
אישור תוכנית
 2601030766מגרש  ,101שינוי תב"ע.
מתנהל דיון בין חברי המועצה.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התוכנית.
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אישור נחיצות משרה חלקית (בהיקף מר עלי ח'ליל ,ראש המועצה ,נותן פרטים אודות הנושא.
של חצי משרה) למזכירה בטיפת חלב
התקציביות חברי המועצה אבראהים תיתי ,פידאא עאבד ומוסטפא חסארמה
ההשלכות
ואישור
מתנגדים.
והשינויים המתחייבים
ששת חברי המועצה האחרים מסכימים ומאשרים את ההצעה.

אישור נחיצות משרה למרכז צעירים מר עלי ח'ליל ,ראש המועצה ,נותן פרטים אודות הנושא.
התקציביות
ההשלכות
ואישור
חברי המועצה מאשרים פה אחד את ההצעה.
והשינויים המתחייבים

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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