כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
1
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 08/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 31.10.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
עו"ד נביל אמארה-
מר פרסאן אגבאריה-
מר אבראהים אבו בכר
מר בהג'את ג'בארין -
מר מחמוד ג'בארין

חסרים:
מר מוחמד חלמי אגבאריה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוחמד מועאד אמארה-
מר שאדי ג'בארין -
חבר מועצה
מר מוסטפא אבו אלשיך
חבר מועצה
מר מאהר אגבאריה
חבר מועצה
מר מוחמד אבו אלנסר
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר-
עו"ד מערוף ג'בארין
מר אחמד מחאמיד

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מזכיר המועצה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
עוזר יו"ר
חבר מועצה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר  07/2016מתאריך .29.08.2016
תב"ר עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בתיכון סאלם על סך של .₪ 90,000
תב"ר עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס יסודי סאלם על סך .₪ 30,000
תב"ר עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס מקיף מושירפה על סך .₪ 60,000
עדכון בנושא תוכנית ציל"ה.
דיון בדוח ועדת הביקורת בנושא דוח המבקר החיצוני .2014
דיון בדוח של מבקר המדינה .2014
ממונה על חופש המידע ותלונות הציבור.
שונות.

ראש המועצה:
פותח את הישיבה בשעה  18:26ומקריא את סדר יומה של הישיבה.
בתחילה אני רוצה להודיע שמר פרסאן אגבאריה מגיש את התפטרותו מחברותו במועצה ובמקומו מר פתחאללה
סאלח שהוא מועמד מס'  2ברשימת המועמדים שלו.
העתק מההתפטרות נמסרה לראש המועצה.

סעיף מס' :1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  07/2016מתאריך .29.8.2016

הצבעה והחלטה מס' 35/2016

בעד 6
מחמוד ג'בארין – לא נוכח באותה ישיבה.
חברי המועצה מאשרים ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  07/2016מתאריך .29.8.2016
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
סעיף מס' :2
הצבעה:
החלטה מס' :36/2016

2

תב"ר עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בתיכון סאלם על סך של .₪ 90,000

חברי המועצה מאשרים פה אחד תב"ר עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בתיכון סאלם על סך של .₪ 90,000

סעיף מס' :3

הצבעה :תב"ר עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס יסודי סאלם על סך .₪ 30,000

החלטה מס' :37/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את התב"ר להנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס יסודי סאלם על סך .₪ 30,000

סעיף מס' : 4
הצבעה  :תב"ר עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס מקיף מושירפה על סך .₪ 60,000
החלטה מס' :38/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את תב"ר להנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס מקיף מושירפה על סך 60,000
.₪

סעיף מס' :5

עדכון בנושא תוכנית ציל"ה.
החלטנו בנושא גביית ה ₪ 40 -השתתפות התלמיד בתוכנית צילה שכל הזמן שולמה ע"י הקבלן לא נתנה פרי ,אנחנו
החלטנו ולהפעיל תוכנית צילה עפ"י חוק וכל הורה ישתתף בסכום של .₪ 40
מערכת החינוך הנחתה את הגננות לגבות  ₪ 40מכל תלמיד הרישום הוא מאוד קטן בין  20-27ילד בכל כפר .בקשתי
לפנות שוב להורים על מנת להגדיל את מספר התלמידים.

החלטה מס' :39/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את העדכון בנושא תוכנית ציל"ה.

סעיף מס' :6

הצבעה  :דיון בדוח ועדת הביקורת בנושא דוח המבקר החיצוני .2014
מר בהג'את ג'בארין מציג לחברים את המלצות הועדה.

החלטה מס' :40/2016

חברי המועצה מאשרים את המלצות ועדת הביקורת בנושא דוח המבקר החיצוני.

מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:

אנו מבקשים להביא את כל תב"ר שהסתיים לידיעת חברי המליאה ואישורה.

סעיף מס' :7
הצבעה :דיון בדוח של מבקר המדינה .2014

הדוח מתייחס ל סעיפים חברי המועצה קבלו את ההמלצות עם ההזמנה לישיבה האם למישהוא יש הערות ואם אין
הערות בואו נאשר את ההמלצות

החלטה מס' :41/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת הביקורת לדוח מבקר המדינה .2014
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כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
דוח מבקר פנים 2013

להדפיס את הסיכום מהפרוטוקול.
 .1התקשרות המועצה בחוזים לשכירת מבנים.
 .2הפעלת בי"ס מושירפה באמצעות מכללת סכנין.
 .3חריגות בביצוע התקציב הרגיל.
 .4מכרז הפעלת תחנת מעבר ,פינוי פסולת עירונית מעורבת ,גזם ופסולת בניין.

החלטה מס':42/2016

חברי המועצה מאשרים פה אחד את המלצות ועדת הביקורת לדוח מבקר המדינה .2013

סעיף מס' : 8

ממונה על חופשת המידע ותלונות הציבור.
נדחה לדיון הבא.
ראש המועצה הביא את הנושא בפני המליאה ונתבקשו לגבש עמדה לישיבה הבאה.

סעיף מס'  : 9שונות:

דוח חצי שנתי סקור  .2016לשנת .2016
ועדת הכספים דנה בו השבוע.
תקציב שכר  34 , 68,000מליון חצי שנתי
הכנסות  38מליון ,הוצאות  , 39,3גרעון .1,300,000
ארנונה  4.20גבינו  3מליון  1.2 ,מליון חסר.
תקבולים חינוך  15.8הוצאות  18.3מליון  2.5 ,מליון גרעון.
רווחה  3מליון הכנסות  3.6 ,מליון הוצאות
פעולות שכר מאוזן סטייה .₪ 117.000
נביל אמארה ,חבר מועצה:
אני מבקש שלא לבצע שום עבודה ללא הזמנה מאושרת ובמידה ופרויקט מסוים תוקצב בסכום מסוים אין לחרוג
מהתקציב אפילו אם הפרויקט לא הסתיים...
כל פרויקט שיבוצע ללא הזמנה אנו מבקשים לעצור את העבודה מידית.
ראש המועצה:
בישיבה הבא ישיבת המועצה תהיה מוקלטת ויוקצה זמן לכל חבר מועצה לדיון.
אני מבקש לעמוד במשימות ולהתייחס לנושא בכובד ראשי.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 19:27
בכבוד
______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

רשם הפרוטוקול :אחמד מחאמיד
מזכיר המועצה

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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