مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 03/2017

סוג האסיפה:

שני

מן המניין
תאריך:

14.03.2017

/

שלא מן המניין  /מיוחדת
שעה:

18:00

יום:
נוכחים:
1

מר עבאס תיתי

ראש המועצה

2

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

3

מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

4

מר חסן בכרי

חבר המועצה

5

מר עלי תיתי

חבר המועצה

6

מר פידאא עאבד

חבר המועצה

7

מר סאלח עלי

חבר המועצה

8
נעדרו:

מר עזמי אליאס

חבר המועצה

מר יוסף ג'רייס
מר מחמוד חסארמה

סגן ראש המועצה
חבר המועצה

מר נאסר ח'ליל
עו"ד סמואל דכואר
אינג' מרוואן ג'רייס

גזבר המועצה
היועץ המשפטי של המועצה
מהנדס המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור תקציב בלתי רגיל בסכום של ₪ 236,833
מימון משרד התרבות – סל מדע לבתי ספר יסודי – . ₪ 213,150
השתתפות הרשות .₪ 23,683 - 10%
אישור תקציב בלתי רגיל בסכום של  ₪ 4,498,593בניית מוסדות ציבור בשכונה
הדרומית.
אישור תקציב בלתי רגיל בסכום של  995,736ש" בניית מוסדות ציבור במתחם
תיתי – שכונה חדשה שמוקמת על קרקע שמשווקת על ידי רשות מקרקעי ישראל.
אישור הפקעות חלקות  62ו 63 -גוש  18970לצורך בניית אולם רב תכליתי.
עדכון אודות התקדמות ביצוע העבודה בבית העלמין.
עדכון אודות החזרת הבעלות בבית ספר מקיף שנמצא בבעלות מכללת סכ'נין.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבות
קודמת  1ו2017/ 2 -

חבר המועצה עזמי אליאס :אני מסתייג שנרשם בפרוטוקול  1-2017שהעבודות
יבוצעו בכבישים .1+7
חבר המועצה פידאא עאבד :אני מבקש לציין שאני לא אישרתי סעיף  2בפרוטוקול
ישיבת .1/2017
חברי המועצה מאשרים את הפרוטוקול של  1/2017בשים לב להסתייגות פדאא
עאבד.
חברי המועצה מאשרים את פרוטוקול ישיבה ( 2/2017אישור תוכנית מפורטת
לשינוי הכיכר שבכניסה לכפר)

אישור תקציב בלתי רגיל
בסכום של ₪ 236,833
סל מדע לבתי ספר
יסודיים

מימון משרד התרבות .₪ 213,150
מימון המועצה . ₪ 23,683 - 10%
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב.

אישור תקציב בלתי רגיל
בסכום של ₪ 4,498,593

 7חברי מועצה (לרבות ראש המועצה) בעד ההצעה לאשר את התקציב.

בניית מוסדות ציבור

חבר המועצה מר עלי תיתי מתנגד.

אישור תקציב בלתי רגיל
בסכום של ₪ 995,736

 7חברי מועצה (לרבות ראש המועצה) בעד ההצעה לאשר את התקציב.

בניית מוסדות ציבור

חבר המועצה מר עלי תיתי מתנגד.

אישור הפקעת חלקות 62
ו 63 -מגוש 18970

חברי המועצה מאשרים את ההפקעה פה אחד.
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עדכון אודות התקדמות
ביצוע העבודה בבית
העלמין
עדכון אודות החזרת
הבעלות על בית ספר מקיף
ממכללת סכנין
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מהנדס המועצה מר מרוואן ג'רייס מסביר:
-

אישור קק"ל לעקירת עצים היה חסר .קיבלנו אישור .הקבלן יתחיל בהקדם.

היועץ המשפטי מסביר:
-

ההחלטה על החזרת הבעלות התקבלה מבלי שנכחתי בישיבה וללא התייעצות
מוקדמת איתי.
החלטה כה הרת גורל ומשמעותית יש לקבל לאחר שקילת כל השיקולים
הרלוונטיים והתייעצות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.
העברתי חוות דעת מפורטת להנהלת המועצה בעניין .יש צורך בביצוע הליך
תקין ולקבל החלטה מושכלת לאחר שקילת כל השיקולים הרלוונטיים.

החלטה
-

לקיים ישיבה נוספת שבה תובא חוות הדעת בפני חברי המועצה ויוחלט
הכיצד להמשיך בעניין.

הישיבה ננעלה.

חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה

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

Binadc@gmail.com

GM
3

