مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 11/2016
סוג האסיפה:
יום:

שני

מן המניין/שלא מן המניין /מיוחדת
תאריך:

13.12.2016

שעה:

18:00

נוכחים:
מר עבאס תיתי

ראש המועצה

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

מר חסן בכרי

חבר המועצה

מר סאלח עלי

חבר המועצה

מר פידאא עאבד

חבר המועצה

מר יוסף ג'רייס

סגן ראש המועצה

נעדרו:
מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

מר מחמוד חסארמה

חבר המועצה

מר עזמי אליאס

חבר המועצה

מר עלי תיתי

חבר המועצה

משתתפים:
מר נאסר ח'ליל

גזבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר

היועץ המשפטי של המועצה
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נושאים לדיון
דיון ואישור הצעת תקציב לשנת 2017

דיון והחלטות
ראש המועצה

זו השנה השלישית בקדנציה זו שאנו דנים בתקציב המועצה .השנה עדכנו את
התקציב מ 37 -מליון  ₪ל –  40מליון  .₪עדכון זה נבע בין היתר מהחלטת הממשלה
בעניין המגזר הערבי שנועדה לתקן עיוותים ולצמצם פערים .גזבר המעוצה יפרט
את סעיפי התקציב ויהיה לכם זמן להעיר הערות ולהציע שינויים.

גזבר המועצה

גזבר המועצה מקריא את סעיפי התקציב ונותן הסברים לכל סעיף וסעיף.
גזבר המועצה מציין כי נשלחו דברי הסבר מלאים עם התקציב וכי הגיעו אליו מספר
חברי מועצה וביקשו הסברים נוספים ואלה ניתנו להם.
גזבר המועצה נשאל לפשר הגידול בהכנסות העצמיות והשיב כי זה נובע מגידול
מהכנסות מבית המטבחיים ,גידול שיבוא מולו גידול בהוצאות שכר לווטרינרים.
גזבר המועצה מסביר שיש גידול בהכנסות ממשרד החינוך היות והשנה הועברו שני
גנים מבעלות מכללת סח'נין לבעלות המועצה.
_______________________________________________________
בכוונתי להעיר מספר הערות:
 .1יש פעול להעלאת אחוז הגביה.
 .2לדעת יש להעסיק פקיד נוסף במחלקת הגביה.
 .3לא יתכן שמנהל מחלקת הגביה יעבו לבד במחלקה ויפקח על עצמו.
 .4יש הרבה תיקי הנחות שטרם טופלו ויש עומס רב במחלקה.
 .5אני מציע להתקין מצלמות בכל הכפר ולהעסיק מנהל לפרויקט עיר ללא
אלימות.
 .6ניתן לגבות אגרה בגין הפעלת השוק העירוני וכן בגין השילוט.
 .7יש לבחון את הסיבה בעליית הוצאות הרווחה .הדבר מעיד על התדרדרות
במצב בכפר .

חבר המועצה  :פידאא
עאבד
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חבר המועצה  :יוסף ג'רייס

יש לפעול לקידום תוכניות מפורטות בכדי לאפשר פיתוח עסקי ובניית מרכזים
מסחריים.

חבר המועצה :סאלח חמד

יש לי אמון במחלקת הגזברות וקיבלתי הסברים כאשר קיימתי ישיבה עם גזבר
המועצה.

חסן בכרי  :חבר המועצה

ראשית אני מאחל ברכת חג שמח לנוצרים לרגל החגים המתקרבים.
כמו כן ,אנו מגנים את השחתת השלט שעליו היו ברכות לרגל החגים.
יש לי מספר הערות:
 .1יש בעיות בתפקוד מחלקת החינוך .יש לקדם עניין הוצאת ממלא מקום
מנהל מחלקת חינוך לפנסיה .יש לפעול למינוי מנהל חדש ומוכשר בכדי
לקדם את המחלקה.
 .2אולם הספורט אינו מתחזק כראוי ויש לשפר את המצב .
 .3יש לפעול מינוי מנהל תרבות וספורט יפעל בעניינים אלה בכפר.
 .4הכפר לא נקי .יש להעסיק באופן קבוע שני עובדי ניקיון וכן יש להגביר את
פעילות המטאטא.
 .5יש לבדוק מצב התברואה בקיוסקים.

ראש המועצה

מעמיד את הצעת התקציב להצבעה .ההצבעה בהרמת ידיים.

הצבעה

חברי המועצה מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת .2017

הישיבה ננעלה.

חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה

ת.ד ,513 .בענה  ,20189טל 04-9582692/3/4 .פקס04-9888522 .

Binadc@gmail.com

GM
3

