مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  114/2021מיום 28.12.2021

סוג האסיפה:

יום:

לא מן המניין

שלישי

תאריך:

28.12.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
נעדרים
1
משתתפים:

נושאים לדיון

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

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

תיתי אבראהים

חבר המועצה

מר חלילך נאסר
רו"ח רשיד בדראן
מרואן גריס
מר ח'אלד ח'ליל
חליל מוסטפא
מוחמד כמאל בדראן

גזבר
מבקר
מהנדס
משאבי אנוש
מנהל /מפקח פרויקטים
עורך דין.

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מצ"ב).
 .2אישור הלוואת פיתוח ,בסך של  5מיליון  ,₪פריים  , - 0.20%בנק מרכנתיל
דיסקונט.
 .3אישור מיחזור הלוואות קיימות  ,בסך של  10מיליון  , ₪ברבית פריים 0.20%
  ,בנק מרכנתיל דיסקונט. .4אישור תקציב פיתוח לשנת  , 2021בסך  608אלף  ₪ע"י משרד הפנים:
א .סקר נכסים סכום של . ₪ 400,000
ב .שדרוג חצר בית ספר יסודי א' בענה ,בסך . ₪ 208,000
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 .5אישור תכנית לקידום מצוינות תשפ"ב  , 2משרד חינוך  ,סכום של .₪ 126,667
 .6אישור תקציב בלתי רגיל ,שדרוג גידור מגרש כדורגל  ,2021חלקה  83גוש
 . 18975עלות =  :₪ 1,500,457השתתפות משרד המדע ,התרבות והספורט
 .)85%( ₪ 1,275,000השתתפות המועצה המקומית  .)15%(₪ 225,457סה"כ=
.₪ 1,500,457
 .7אישור תקציב בלתי רגיל ,שדרוג תאורת מגרש כדורגל  - 2021עלות 521,968
 :₪השתתפות משרד המדע ,התרבות והספורט  .)90%( ₪ 469,771השתתפות
המועצה המקומית  )10%( ₪ 52,197סה"כ = .₪ 521,968
 .8כלבים משוטטים :משרד החקלאות 52,500ש"ח השתתפות המועצה
7875ש"ח עלות 60,375ש"ח ,.
 .9נוער בוחר דרך :משרד חינוך ₪ 6,893 :השתתפות מועצה  ,₪ 689.30עלות
. ₪ 7,852
 .10חדר כושר  :משרד הספורט ₪ 177,144 :השתתפות מועצה  ₪ 26571.60עלות
. ₪ 203,715.60
 .11מודל מוסקלי :משרד חינוך  60,170השתתפות הרשות  ₪ 6,017עלות 66,187
.₪
 .12כשלי בטיחות  :ביטחון הפנים .₪ 17000
 .13התנסות מדעית :משרד חינוך  ₪ 20,000השתתפות הרשות  ₪ 5,000עלות
.₪ 25,000
 .14שדרוג מבנה חט"ב .₪ 5,140,696
 .15הנגשת מוסדות חינוך :משרד חינוך . ₪ 220,000

דיון והחלטות

• ראש הרשות מר עלי חליל פתח את הישיבה:
אנו דנים היום בתקציבים בלתי רגילים אשר המועצה קיבלה הרשאות ואישורים לבצועם
אני מגיש את ההרשאות לידי חברי הרשות לפי רשימה מצ"ב:
החלטה:

 -1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מצ"ב).
פדאא -רק לצורך הערה – הנושא נדון בישיבה הקודמת
גזבר הרשות – המזכירה תעביר לחברי המועצה הפרוטוקול של אישור תקציב רגיל .2022
 -2אישור הלוואת פיתוח ,בסך של  5מיליון  ,₪פריים  , - 0.20%בנק מרכנתיל דיסקונט.
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 -3אישור מיחזור הלוואת ,בסך של  10מיליון  , ₪פריים  , - 0.20%בנק מרכנתיל דיסקונט.
פדאא עובד :אני מבקש הסבר מהמהנדס למה יש צורך בהלוואה ולמה האומדן עלה מ  13מליון ל 17
מליון.
מרואן :חברת המשק וכלכלה זכתה  ₪ 13,724,012כולל מע"מ ודמי ניהול.
לא כולל תכנון ופיקוח ועליות הקמה  .הפרוייקט היה כולל  500אלפי  ₪פיתוח בלבד
בפועל הפיתוח עלה כמעט  1.5מליון ₪
יש לציין  :סכום מההלוואה כולל גם בתוכו ריהוט וציוד לכל המשרדים.
פדאא עאבד :למרות זאות ,המועצה אף פעם לא ממנה פרוייקטים בהלוואת ,והמועצה היום מעמיסה
נטל כבד על התקציב לממן פרויקטים ,היה עדיף למצוא מקורות תקציביים ומענקים ממשדים שונים.
חליל נאסר :חלק מפירעון המלוות יכלל במענק האיזון ברגע אישור הדוח המבוקר מטעם משרד
הפנים.
החלטה :חברה הרשות אישרו פה אחד חוץ ממר פדאא עאבד.
 .1אישור תקציב פיתוח לשנת  , 2021בסך  608אלף  ₪ע"י משרד הפנים:
א .סקר נכסים סכום של . ₪ 400,000
ב .שדרוג חצר בית ספר יסודי א' בענה ,בסך . ₪ 208,000
החלטה :חברה הרשות אישרו פה אחד .
 .2אישור תכנית לקידום מצוינות תשפ"ב  , 2משרד חינוך  ,סכום של . ₪ 126,667
החלטה :חברה הרשות אישרו פה אחד .
 .3אישור תקציב בלתי רגיל ,שדרוג גידור מגרש כדורגל  ,2021חלקה  83גוש  . 18975עלות =
 :₪ 1,500,457השתתפות משרד המדע ,התרבות והספורט  .)85%( ₪ 1,275,000השתתפות
המועצה המקומית  .)15%(₪ 225,457ס"כ=  .₪ 1,500,457החלטה :חברה הרשות אישרו פה
אחד .
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 .4אישור תקציב בלתי רגיל ,שדרוג תאורת מגרש כדורגל  - 2021עלות  :₪ 521,968השתתפות משרד
המדע ,התרבות והספורט  .)90%( ₪ 469,771השתתפות המועצה המקומית  )10%( ₪ 52,197ס"כ
=  .₪ 521,968החלטה :חברה הרשות אישרו פה אחד .

 .5כלבים משוטטים :משרד החקלאות 52,500ש"ח השתתפות המועצה 7875ש"ח עלות
60,375ש"ח  .החלטה :חברה הרשות אישרו פה אחד .
 .6נוער בוחר דרך :משרד חינוך ₪ 6,893 :השתתפות מועצה  ,₪ 689.30עלות  . ₪ 7,852החלטה:
חברי הרשות אישרו פה אחד.
 .7חדר כושר  :משרד הספורט ₪ 177,144 :השתתפות מועצה  ₪ 26571.60עלות . ₪ 203,715.60
החלטה :חברי הרשות אישרו פה אחד.
 .8מודל מוסקלי :משרד חינוך  60,170השתתפות הרשות  ₪ 6,017עלות  . ₪ 66,187החלטה :חברי
הרשות אישרו פה אחד.
 .9כשלי בטיחות  :ביטחון הפנים  .₪ 17000החלטה :חברי הרשות אישרו פה אחד.
 .10התנסות מדעית :משרד חינוך  ₪ 20,000השתתפות הרשות  ₪ 5,000עלות .₪ 25,000החלטה:
חברה הרשות אישרו פה אחד.
 .11שדרוג מבנה חט"ב  .₪ 5,140,696החלטה :חברה הרשות אישרו פה אחד .
 .12הנגשת מוסדות חינוך :משרד חינוך  . ₪ 220,000החלטה :חברי הרשות אישרו פה אחד.

________________________
חתימת גזבר /מזכיר המועצה
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