جملس دير االسد احمللي

دير االسد

מועצה מקומית דיר אל אסד

דיר אל אסד

DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL

EMAILl:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית דייר אל אסד
לא מן המניין 4/2018
מיום 4/12/2018
נוכחים:
דבאח אחמד–ראש הרשות
נמר חוסין -סגן ראש הרשות
דבאח מוחמד –חבר המועצה
מוסא מוחמד -חבר המועצה
מוחמד נעים עומר -חבר המועצה
ופיק חוראני -חבר המועצה
אבראהים טאהא -חבר המועצה
עו"ד עומר סנעאללה -חבר המועצה
עו"ד אסדי רים -חבר המועצה
יוסף אמון-חבר המועצה
אסדי קאסם-חבר המועצה
נוכחים  :מר יוסף אסדי גזבר .
מר חליל נעמה יועץ משפטי .
מר עזאת דבאח מבקר פנים .
קהל משתתפים תושבי הכפר דייר אל אסד
על סדר היום:
 .1בחירת משנה לראש המועצה :
דבאח אחמד-מבקש לאשר מינוי חבר המועצה מר מוסא מוחמד כמשנה לראש הרשות ומבקש

אישור מליאת המועצה .
החלטה :מאושר פה אחד.
.2בחירת סגן ממלא מקום ראש הרשות לפי סעיף  14לחוק בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם .
דבאח אחמד -מציע לתפקיד סגן ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות
( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ) תשל"ה – . 1975
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מבקש מחברי המועצה להצביע על ההצעה למנויו של מר נמר חוסין חבר המועצה
לסגן ממלא מקום קבוע לראש המועצה בהתאם לסעיף  14לצו המועצות המקומיות
בשכר  .הסגן יעסוק בענייני הגביה אחראי על מחלקת הגביה כמו כן אחראי על מחלקת
ההנדסה ומעקב אחרי ביצוע פרויקטים ושיפור פני העיר.

הצבעה :בעד ההצעה ::
דבאח אחמד ,נמר חוסין ,דבאח מוחמד ,מוסא מוחמד,
ופיק חוראני ,אבראהים טאהא ,יוסף אמון ואסדי קאסם.
נגד ההצעה  :עו"ד עומר סנעאללה ו עו"ד אסדי רים

החלטה

:

מאושר ברוב קולות הצעתו של ראש המועצה למינויו של מר נמר חוסין סגן
ממלא מקום קבוע של ראש המועצה בשכר בהתאם לסעיף  14לחוק

 .2האצלת סמכויות ראש הרשות לחברי המועצה ע"פ סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש
הרשות וסגניו .
דבאח אחמד -יו"ר המועצה בהתאם לסמכות הניתנת לי כראש רשות ובהתאם לאמור בסעיף 17
לחוק בחירת ראש רשות וסגניו מבקש להאציל חלק מסמכויותיו לחברי המועצה לפי
סעיף  17לחוק הנ"ל .
לפי הבא:
ראש המועצה דבאח אחמד מבקש להאציל כל סמכויותיו בענייני החינוך
למר אסדי קאסם חבר המועצה  .מבקש להצביע על האצלת הסמכויות .
בעד ההצעה  :כל חברי המועצה .
החלטה  :מאושר פה אחד האצלת סמכויותיו של ראש המועצה בעניין חינוך
לחבר המועצה המקומית דייר אל אסד מר קאסם אסדי ..
ראש המועצה דבאח אחמד  :מבקש להאציל כל סמכויותיו בענייני החזות העיר  ,ענייני הגביה
ניהול המחלקה ומעקב אחרי הגביה ניהול מחלקת הנדסה במשותף
עם ראש המועצה  ,לסגן ממלא מקום ראש המועצה בשכר
מר נמר חוסין חבר המועצה  .מבקש להצביע ..
הצבעה  :כל חברי המועצה מאשרים האצלת הסמכויות כמוצע על ידי יו"ר המועצה
כמצויין לעיל .
החלטה  :מאושר פה אחד האצלת סמכויותיו של ראש המועצה בעניין בענייני החזות העיר ,
ענייני הגביה ניהול המחלקה ומעקב אחרי הגביה ניהול מחלקת הנדסה במשותף
עם ראש המועצה  ,לסגן ממלא מקום ראש המועצה בשכר
מר נמר חוסין חבר המועצה ..
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ראש המועצה המקומית דבאח אחמד  :מבקש להאציל סמכויותיו על פי חוק בכל עניין הקשור
בעובדי המועצה  , ,יחסי העבודה בין העובדים למועצה למר
מוחמד מוסא ולמר מוסא תהיה סמכות בלעדית בענייני
העובדים  ..אבקש לחברי המועצה להצביע..
הצבעה  :כל חברי המועצה מאשרים האצלת הסמכות כמוצע על ידי יו"ר המועצה ..

החלטה  :מאושר פה אחד להאציל סמכויותיו של ראש המועצה על פי חוק בכל עניין הקשור
בעובדי המועצה  , ,יחסי העבודה בין העובדים למועצה למר
מוחמד מוסא ולמר מוסא תהיה סמכות בלעדית בענייני
העובדים ..
הישיבה ננעלה שעה 19:30

רשם-אסדי יוסף מזכיר המועצה
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