 03יולי 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא  -סמיע
מן המניין מס' 07/19
הישיבה התקיימה ביום שלישי  02.07.19בשעה  ,18:00באולם הישיבות בבניין המועצה.

נוכחים :
מר יאסר ג'דבאן– ראש המועצה
מר מחסן נסראלדין– סגן וממלא מקום
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר איאד עבדאללה – חבר המועצה
מר נשאב ג'אנם– חבר המועצה
מר מישיל נאסר – חבר המועצה
מר נעים טרודי – חבר המועצה
חסרים :
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר רזק אלמן– חבר המועצה

משתתפים :
מר מהדי נסראלדין– מזכיר  /גזבר המועצה
מר מעד'א עבדאללה – מבקר המועצה
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5

אישור קבלת הרשאה תקציבית מקק"ל להקמת גן ציבורי .
הקדמת תקציבי תוכנית החומש ממפעל הפיס .
הקמת מרכז קהילתי כסרא סמיע .
מינוי וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .
התקשרות בחוזים שונים .

מר יאסר ג'דבאן– ראש המועצה פתח את הישיבה  ,ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון בסעיפים לפי
סדר היום .
לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן :
 .1לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית מקק"ל ע"ס של  ₪ 125,000להקמת גן קק"ל ציבורי .
 .2לאשר פה אחד הקדמת תקציבי החומש ממפעל הפיס לשנים  2023 – 2019ע"ס ₪ 2,974,402
( ₪ 991,000עב' פתוח מוסדות חינוך  ₪ 446,000 ,פעילות בתחום הרווחה  ₪ 1,537,402 ,גני
משחקים חדשים ).
 .3לאשר פה אחד הקמת מרכז קהילתי כסרא – סמיע בשותפות עם החברה למתנ"סים בנוסף גם
הקמת עמותה מעין עירונית שתקרא מרכז קהילתי כסרא – סמיע .
 .4לאשר פה אחד מנוי וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים לפי ההרכב הבא :
 מר יאסר ג'דבאן – יו"ר הועדה מר נשאב ג'אנם  -חבר המועצה מר מישיל נאסר – חבר המועצה מר מחמד רבאח – מנהל מח' רווחה מר עבדאללה ג'אנם – מנהל מח' חינוך גב' רבאב אלמן – נציגת ציבור מר סלמאן פלאח – נציג ציבור מר נזיר רבאח – מנהל בי"ס מקיף מר פנדי נסראלדין – נציג הרשות .5לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :
(א) מסירת מכרז מס'  09/19שיפוץ גני ילדים כסרא – סמיע לקבלן כמיל מהנדסים בע"מ בעלות
של  ₪ 325,412כולל מע"מ .
(ב) חידוש הסכם ליווי תפעולי במסגרת תוכנית סביבה שווה עם האגודה לבריאות הציבור עבור
שעות עבודה  ₪ 140כולל מע"מ .
הישיבה ננעלה בשעה 18:30
רשם את הפרוטוקול

בכבוד רב

מהדי נסראלדין

יאסר ג'דבאן

מזכיר  /גזבר המועצה

ראש המועצה

העתקים :
חברי המועצה
משרד הפנים  ,י"ם
משרד הפנים  ,נצרת
משרד מבקר המדינה  ,חיפה
..נ/ר

