מועצה מקומית בענה

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

=======================================================================

פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 5/2015
מיום  25/8/2015בשעה 18:30
נוכחים
 .1תיתי עבאס – ראש המועצה
 .2בכרי מוחמד – חבר המועצה/סגן ראש המועצה
 .3חסארמה מחמוד – חבר המועצה
 .4בדראן מחמוד – חבר המועצה
 .5בדראן אחמד – חבר המועצה /מ"מ ראש המועצה
 .6בכרי חסן  -חבר המועצה
 .7עלי סאלח – חבר המועצה
 .8תיתי עלי – חבר המועצה
על סדר היום:
 .1סקירת דו"ח רבעוני  - 2עד . 30/6/2015
 .2צוו ארנונה לשנת . 2016
 .3אישור תב"ר (תוכנית עבודה מוסדות ציבור -2015תקן) סך של  - ₪ 262,852ממשרד
הבינוי והשיכון.
 .4ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים א' ב' ג' – לשנה"ל תשע"ו . 2015/2016
 .5אזורי רישום לגני ילדים  +בתי ספר יסודיים .א' ב' ג' .
ראש המועצה מר עבאס תיתי פתח את הישיבה .
 .1סקירת דו"ח רבעוני  - 2עד . 30/6/2015
ראש המועצה :מבקש מהגזבר סקירת הדו"ח  .חליל נאסר סקר הדו"ח .
החלטה  :הצבעה פה אחד.
 .2צוו ארנונה לשנת . 2016
ראש המועצה – יש עליה לפי החוק  1.27%לשנת  , 2016ומבקש לעדכן התעריף לעסקים
והבנקים ושאר המוסדות ללא מגורים ב 15% -לשנת . 2017
מבקש הצבעה עדכון צוו ארנונה לשנת . 2017 + 2016
החלטה :כל הנוכחים בעד  .מחמוד בדראן נגד .
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 .3אישור תב"ר (תוכנית עבודה מוסדות ציבור -2015תקן) סך של  - ₪ 262,852ממשרד
הבינוי והשיכון.
החלטה :הוחלט פה אחד לייעד את התקציב להשלמת מגרש משולב ע"י בית ספר יסודי ג'.
 .4ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים א' ב' ג' – לשנה"ל תשע"ו . 2015/2016
חליל חאזן פרט התהליך.
פדא עאבד :למה יש גרעון בחינוך?
חליל חאזן:
א .אנו משלמים מעל  ₪ 600בשנה עבור ילדי חוץ .
ב .אנו משלמים עודף גננות בגלל חוסר מספר תלמידים בגנים.
ג .יש עודף בשרתי בתי ספר ,התחלנו להוציא לפנסיה .
בכרי חסן :כל הכבוד להנהלת המועצה הם עובדים יום ולילה על מנת שבתי הספר יפתחו
 1.9.2015כמקובל .
ראש המועצה :מבקש הצבעה –
החלטה -הוחלט פה אחד הכנסת בתי הספר היסודיים לתכנית ניהול עצמי לשנה"ל תשע"ו
. 2015/2016

 .5אזורי רישום לגני ילדים  +בתי ספר יסודיים .א' ב' ג' .
חליל חאזן :בעיית אכלוס בתי ספר היא בגלל שאין אזורי רישום  .אני מציג תוכנית לאזור
רישום ומבקש החלטת מועצה.
החלטה :הוחלט פה אחד .

רשם פרוטוקול
נאסר חליל
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