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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 2017/17

סוג האסיפה:

יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

19/12/2017

שעה:

18:00

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 עזמי אליאס

סגן ראש המועצה

5
6
7

מר יוסף ג'רייס
מר סאלח חמד
מר חסן בכרי

סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

8

מר פידאא עאבד

חבר המועצה .

נעדרו:
9

מר מחמוד חסארמה

חבר המועצה

10

מר עלי תיתי

חבר המועצה

דכואר סמואל-עו"ד

היועץ המשפטי של המועצה

נאסר ח'ליל

גזבר המועצה

משתתפים:
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נושאים לדיון

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

 .1אישור תקציב לשנת .2018

דיון והחלטות
ראש המועצה

פותח את הישיבה ונותן סקירה קטנה על מדינות המועצה ותכוניותיה בשנה
הבאה .

חבר המועצה פידאא עאבד

בטרם נדון בכל עניין אני מבקש שנידון בשני נושאים .הראשון תמיכה בבית ספר
תיכון שמופעל על ידי מכללת סח'נין לשם בניית תוספת ו/או ביצוע שיפוצים בסך
של  ₪ 600,000והשני הענקת מלגות בגין השנים  2017ו 2018 -בסך של ₪ 400,000
שיוענקו ביחד ועד יוני .2018

ראש המועצה

שני הנושאים יידונו כחלק מהדיון בתקציב.

ראש המועצה

אני מבקש להוסיף לתקציב סך  ₪ 100,000בהוצאות לשם מימון הפעלת שירותי
חירום באמצעות המתנ"ס .הכוונה היא להפעלת אמבולנס .מקור המימון יהיה
בהגדלת ההכנסות באמצעות שיוך כספים מכספי הוועד המרחבית לתכנון ובניה
המגיעים בגין שנת  2018למימון עלויות הפעלת מחלקת ההנדסה.

חברי המועצה

מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה.

דיון בנושא המגלות

גזבר המועצה מבהיר כי בתקציב  2017הייתה הקצבה לחלוקת מלגות בסך כ-
 ₪ 180,000וכי בשנת  2018ישנה הקצבה נוספת ודומה לחלוקת מלגות  .אין
התנגדות להגדלת הסכום ל ₪ 400,000 -בגין השנתיים במקום  .₪ 360,000תבוצע
התאמה על דרך הפחתת סעיף הוצאות שנים קודמות ,שונות ותשלומים חד פעמיים.
התקציב בגין שנת  2017יועבר לשנת  2018בכך שתבוצע הפרשה בספרים של ,2017
וככל ויהא צורך תבוצע הפחתה מהקרן .רואה החשבון החיצוני מתבקש להסדיר
את הרישומים החשבונאים המתבקשים.

חברי המועצה

מאשרים פה אחד את הענקת המלגות.
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ראש המועצה
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יש לבחור ועדה שתדון בבקשות לקבלת מלגות ותחליט בעניין.
מוצעת ועדה המורכבת מ-
()1
()2
()3
()4
()5

עבאס תיתי – ראש המועצה.
מוחמד בכרי -סגן ראש המעוצה.
עזמי אליאס – סגן ראש המועצה.
חסן בכרי – חבר המועצה.
פידאא עאבד – חבר המועצה.

דיון בנושא שיפוץ בית
ספר תיכון או בניית
תוספת בעלות של 600,000
ש"ח

נאסר ח'ליל גזבר המועצה מבהיר כי על הבעלות ובית הספר להכין בקשה לקבלת
תמיכה לרבות תוכניות לביצוע השיפוצים ו/או הבניה הנוספת .הבקשה תועבר
למשרד החינוך לשם קבלת תקציב בלתי רגיל למימון הפרויקט .לאחר קבלת
התוכניות והבקשה מבית הספר/הבעלות ,מהנדס המועצה יכין אומדן ,ונביא את
הנושא לאישור מליאת המועצה כתקציב בלתי רגיל במימון משרד החינוך.

חברי המועצה

מאשרים פה אחד את הצעת גזבר המועצה בעניין בית ספר תיכון מקיף בענה.

הצבעה על התקציב

חברי המועצה מאשרים פה אחד את תקציב שנת  2018על כל סעיפיו בשים לב לשינוי
שהוצע לעיל על ידי חברי המועצה (בעניין המלגות) ועל ידי ראש המועצה בעניין
הפעלת שירותי חירום (אמבולנס) באמצעות המתנ"ס

הישיבה ננעלה.

חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה
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