יום ראשון  20דצמבר 0200
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 4101/41
מיום חמישי ,תאריך  18בנובמבר  1/41שעה 4596/
מקום הישיבה 9אולם הישיבות
משתתפים ה"ה:

פאיז אבו צהבאן
ד"ר עאמר אלהוזייל
נאיף אבו עאבד
סאלם אבו מדיע'ם
אחמד אבו מדיע'ם
חליל אלטורי
חליל אלעמור
יוסף אלעמור
נימר אלעוברה
עדנאן אלעוברה
עודה אלעתאיקה

נעדרים ה"ה:

 חבר העירייהטלאל אלקרינאוי
 חבר העירייהמוחמד אבו סיאם
 חבר העירייהעבד אלטלאלקה
ד"ר עותמאן אלקרינאוי  -חבר העירייה

סגל ה"ה:

 מזכיר העירייהעלי אבו אלחסן
רו"ח(עו"ד)סאדק דלאשה -גזבר העירייה
 מ"מ היועץ המשפטי של העירייהעו"ד דן שווץ
אברהים אבו סהיבאן  -מהנדס העיר
 מבקר העירייהעאמר אבו האני
 מנהל הרווחה ,יועץ לענייני אזרחים ותיקיםסעיד אלעוברה
 חשב מלווהדניאל גירון
 עוזר ראש העירסאלם אבו סויס

נעדרה ה"ה:

עביר אלצאנע

 ראש העירייה סגן ומ"מ ראש העירייה סגן ראש העירייה סגן ראש העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה חבר העירייה -חבר העירייה

 -יועצת לקידום מעמד האישה

על סדר היום9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

אישור תב"ר מס'  – 625שיפוץ מבנה מרכז הצעירים בסך .₪ 200,000
אישור תב"ר מס'  – 626הקצאת מענק מיוחד לרשויות בעקבות מבצע "עמוד ענן" בסך .₪ 200,000
מתן שם לבי"ס יסודי חדש מתחם .5
אישור עבודה נוספת לעוזרות גננות במסגרת תוכנית תפנית בחינוך.
דו"ח חצי שנתי סקור ליום .30/06/2012
אישור תב"ר מס'  – 627פעילות חוסן קהילתי בסך .₪ 25,000
אישור תב"ר מס'  – 628ציוד וריהוט לבי"ס מתחם  5בסך .₪ 134,323
אישור תב"ר מס' " – 629אופק חדש" בסך .₪ 70,400
אישור תב"ר מס'  – 630הצטיידות מעבדת מדעים בסך .₪ 20,000
אישור תב"ר מס'  – 631תחרות רובי סטאר בסך .₪ 58,357
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סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 516שיפוץ מבנה מרכז הצעירים בסך .₪ 1//,///
החלטה מס : 11/

אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

סעיף מס'  – 1אישור תב"ר מס'  – 515הקצאת מענק מיוחד בעקבות מבצע "עמוד ענן" בסך .₪ 1//,///
החלטה מס : 114

אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון משרד הפנים.

סעיף מס'  – 3מתן שם לבי"ס יסודי מתחם ( 6אלסלאם)
החלטה מס' :111

להסיר הסעיף מסדר היום.

סעיף מס'  – 1אישור עבודה נוספת לעוזרות גננות במסגרת תוכנית "תפנית" בחינוך
החלטה מס'  :113לאשר העבודה הנוספת ,עדיפות ראשונה להפנות ממלאות מקום עוזרות גננות לבצע עבודה זו,
עדיפות שנייה להפנות עוזרות גננות לבצע עבודה זו.
סעיף מס'  – 6דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 3/0/501/41
רו"ח(עו"ד) סאדק דלאשה9
הדו"ח החצי שנתי הובא לדיון בישיבת וועדת הכספים מס'  4/2012מתאריך  16בספטמבר  ,2012ובמועצת העיר
בישיבתה מס'  11/2012מתאריך  03באוקטובר .2012
יש בקשה להביא לדיון בפני וועדת הכספים והמועצה על פי בקשת מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשומ"ק גב' עפרה
ברכה .וועדת הכספים לא התקיימה הישיבה כי לא היה פורם חוקי ,היום זה מבוא בפני המועצה.
והנני מצטט את מסקנת הבודק משרד רואי חשבון שלום פרץ ושות' " בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת לבינו
דבר הגורם לנו לסבור שהדוחות הכספיים ביניים הנ"ל אינם ערוכים בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות
המקומיות".
"במהלך הסקירה לא נתגלו ליקויים חדשים מעבר לליקויים שצוינו בדו"ח הביקורת לשנת ".2011
פאיז אבו צהבאן9
היות והדו"ח החצי שנתי לתקופה  ,.30/06/2012הובא לדיון בפני וועדת הכספים והמליאה הנני מביא להצבעה.
החלטה מס' :111

אושר הדו"ח החצי שנתי הסקור ליום .30/06/2012
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סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 516פעילות חוסן קהילתי בסך .₪ 16,///
החלטה מס' 9116

אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון המשרד לפיתוח הנגב והגליל ס.ת04210350 .

סעיף מס'  – 6אישור תב"ר מס'  – 517ציוד וריהוט לבי"ס מתחם  6בסך .₪ 431,313
החלטה מס' 9 115

אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון מפעל הפיס מענק מס'  2624/2012ס.מ615336 .

סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס' " – 518אופק חדש" בסך .₪ 6/,1//
החלטה מס' :116

אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המימון משרד החינוך לפי חלוקה:
 ₪ 35,200עבור בי"ס מתחם  ,5ס.מ 615336 .התחייבות 2012/19/169
 ₪ 35,200עבור בי"ס אלתקוא ס.מ 648329 .התחייבות 2012/19/173

סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 53/הצטיידות מעבדת מדעים בסך .₪ 1/,///
החלטה מס'  - 117אושר התב"ר פה אחד ,מקור המימון משרד החינוך תקנה מסק 20270687
סעיף מס'  – 4/אישור תב"ר מס'  – 534תחרות רובו סטאר בסך 67,366
החלטה מס'  :118אושר התב"ר פה אחד ,כאשר מקור המיון משרד החינוך תקנה מס'  ,20270651עבור פרויקט
תחרות רובו סטאר בסך  ₪ 42,157ועבור פרויקט תחרות  FLLאשכולות פיס בסך .₪ 16,200
ננעלה הישיבה,
שעה 469/6
____________
עלי אבו אלחסן
מזכיר העירייה

______________
פאיז אבו צהבאן
ראש העירייה

תפוצה:
מבקר המדינה
הממונה על המחוז ,משרד הפנים
חברי העירייה
גזבר העירייה
דובר העירייה
מבקר העירייה
הנהלת חשבונות
חשב מלווה.

-------------------------------------------הודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העירייה
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