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מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 782/710
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אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור תב"ר  -מבנים יבילים – קונטיינרים – בית ספר מקיף בענה.
אישור תב"ר  -הפעלת קייטנת קיץ – החופש הגדול.
אישור תב"ר – מעבדה להתמדה – בתי ספר יסודיים – א'  ,ב' ו -ג' – סל מידע.
אישור הפעלת תוכנית ציל"ה באותה מתכונת של שנה שעברה.
אישור הצטרפות מועצה מקומית בענה לאשכול בית הכרם כאיגוד ערים.
אישור התקשרות עם החברה למתנ"סים לשם הפעלת המתנ"ס.
אישור הקמת עמותה מעין עירונית לשם הפעלת המתנ"ס.
אישור תב"ר – מעבדה הטרוגנית.
אישור הסכם פרישה עם ח'ליל ח'אזן והשלכותיו התקציביות.
אישור תוספת להסכם העסקת חברת הגביה – מחיקת חובות.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה
קודמת
אישור תב"ר מבנים
יבילים – בית ספר מקיף
בענה

חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

גזבר המועצה מציג את התקציב הבלתי רגיל.
חבר המועצה חסן בכרי :אבקש לדחות את הדיו בנושא הזה לשבוע הבא לשם
בדיקת מספר דברים הקשורים בנושא.
החלטה :חבר המועצה מחליטים פה אחד לדחות את הדיון בנושא לשבוע הבא.

אישור תב"ר – הפעלת
קייטנת קיץ – החופש
הגדול

גזבר המועצה מציג את התקציב הבלתי רגיל.
החלטה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל כפי שהוצג על
ידי גזבר המועצה ,בהתאם לטופס התקציב הבלתי רגיל המצורף.
ראש המועצה מציע :ועדה תנהל מעקב אחרי הביצוע של התקציב .
החלטה :ועדה המורכבת מ -חסן בכרי ,פידאא עאבד ועזמי אליאס תנהל מעקב
אחרי ביצוע התקציב.

אישור תב"ר – מעבדה
להתמדה – בתי ספר
יסודיים – סל מידע

גזבר המועצה מציג את התקציב הבלתי רגיל.
החלטה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל כפי שהוצג על
ידי גזבר המועצה ,בהתאם לטופס התקציב הבלתי רגיל המצורף.
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ראש המועצה מציג את הנושא ומציע שתוכנית ציל"ה תופעל באותה מתכונת שבה
פעלה בשנה שעברה.
הצבעה :עבאס תיתי ,בדראן אחמד ,סאלח עלי ועזמי אליאס – בעד ההצעה.
פידאא עאבד וחסן בכרי – נגד.
החלטה :הצעת ראש המועצה אושרה ברוב הנוכחים.

ראש המועצה מציג את הנושא :

אישור הצטרפות מועצה
מקומית בענה לאשכול בית בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות) ,ניתנת האפשרות
הכרם כאיגוד ערים
לרשויות אשכול בית הכרם להגיש בקשה להקים את האשכול בהתאם למתכונת
החדשה ,כלומר איגוד ערים מסוג אשכול.
תיקון החוק נועד לאסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים,
תוך שימור עקרון הוולונטריות בהצטרפות ובהאצלת סמכויות ותפקידים כאמור
בחוק.
לפי החוק ,גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד
עירוני ,נדרשים להגיש בקשה חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה (איגוד
ערים מסוג אשכול) .הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר דיון בועדת חקירה
ייעודית שתבחן את הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות.
לפי זה ,על בסיס הצעת ראש הרשות ,מועצה מקומית בענה ,יחד עם שאר רשויות
האשכול שלהלן :כרמיאל ,ראמה ,נחף ,דיר אלאסד ,מג'ד אלכרום ומשגב מעוניינות
לפנות בבקשה למשרד הפנים לאסדרת והקמת אשכול בית הכרם כאיגוד ערים
מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף 11ד )1(1לחוק איגוד ערים (פרק אשכול רשויות
מקומיות).
כמו כן ,הרשות המקומית מועצה מקומית בענה מעוניינת להאציל את סמכויות
הפיקוח והאכיפה הסביבתיים ,וכן ,סמכות התקנת חקיקה עזר בנושאים אלו,
לאשכול יישובי בית הכרם ,כחלק מתכנית האשכול להקמת סיירת פיקוח ירוקה
במסגרת פעילות האשכול בתחום הסביבה.
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מי בעד הגשת בקשה על ידי הרשות להקמת אשכול בית הכרם ולהאצלת סמכויות
הפיקוח והאכיפה הסביבתיים ,וכן סמכות התקנת חקיקה עזר בנושאים אלו,
לאשכול?
הצבעה :חברי המועצה הנוכחים מצביעים פה אחד בעד הצעת ראש המועצה.
החלטה :הצעת ראש המועצה מאושרת.
אישור התקשרות עם
החברה למתנ"סים לשם
הפעלת המתנ"ס
אישור הקמת עמותה מעין
עירונית לשם הפעלת
המתנ"ס
אישור תב"ר מעבדה
הטרוגנית

אישור הסכם פרישה עם
ח'ליל ח'אזן והשלכותיו
התקציביות

אישור תוספת להסכם
חברת הגביה – מחיקת
חובות

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא.
החלטה :חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה
להתקשר עם החברה למתנ"סים לשם הפעלת המתנ"ס.
ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא.
החלטה :חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה
להקים עמותה בינעירונית לשם הפעלת המתנ"ס.
גזבר המועצה מציג את התקציב הבלתי רגיל.
החלטה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב הבלתי רגיל כפי שהוצג על
ידי גזבר המועצה ,בהתאם לטופס התקציב הבלתי רגיל המצורף.
גזבר המועצה מציג את ההסכם ועיקריו והשלכותיו התקציביות.
החלטה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את ההסכם ואת השלכותיו התקציביות.

גזבר המועצה מציג את התוספת להסכם המוצעת והשלכותיה התקציביות.
החלטה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את התוספת להסכם והשלכותיה
התקציביות.

הישיבה ננעלה.
חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה
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