 07בפברואר 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא  -סמיע
מן המניין מס' 02/19
הישיבה התקיימה ביום שלישי  05.02.19בשעה  ,18:00באולם הישיבות בבניין המועצה .
נוכחים :
מר יאסר ג'דבאן – ראש המועצה
מר מחסן נסראלדין– סגן וממלא מקום
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר איאד עבדאללה – חבר המועצה
מר נשאב ג'אנם – חבר המועצה
מר נעים טרודי– חבר המועצה
חסרים :
מר מישיל נאסר – חבר המועצה
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר רזק אלמן– חבר המועצה
משתתפים :
מר מהדי נסראלדין– מזכיר  /גזבר המועצה
מר מעד'א עבדאללה – מבקר המועצה
על סדר היום :
 .1אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לחידוש מבנים בי"ס מקיף .
 .2אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד להגנת הסביבה לזיהום אוויר .
 .3מינוי חבר מטעם הרשות במועצת תפן .
 .4מינוי חבר מטעם הרשות כנציג בוועדה המחוזית .
 .5סגירת חשבון קופה קטנה ופתיחת חשבון חדש.
 .6הצגת הסכם פיתוח שיווק יחידות דיור בין הרשות למשב"ש .
 .7פריצת שביל להולכי רגל בכפר סמיע .
 .8התקשרות 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 ממשרד החינוך ע"ס של  ₪ 536,088עבור
חידוש מבנים בבי"ס אלוג'דאן מרכז הגליל .
 .2לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד להגנת הסביבה ע"ס של ₪ 50,000
עבור פרוייקט חינוך בנושא זיהום אוויר .
 .3לאשר פה אחד מינוי מר יאסר ג'דבאן ראש המועצה כחבר מטעם הרשות במועצה
המקומית תפן .
 .4לאשר פה אחד מינוי מר יאסר ג'דבאן ראש המועצה כחבר מטעם הרשות בוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה .
 .5לאשר פה אחד לסגור חשבון קופה קטנה ע"ש ודאד נאסר ת.ז  055187389ולפתוח
חשבון חדש על שם לולו ג'רזוזי ת"ז  ,023109374הסכום המרבי החודשי הינו
. ₪ 5,000
 .6לאשר פה אחד חתימה על הסכם פיתוח שיווק יחידות דיור בין הרשות למשב"ש
בשכונת חיילים משוחררים כסרא לפי הנוסח המצורף .
 .7לאשר פה אחד פריצת שביל להולכי רגל בצד המערבי של כפר סמיע ,השביל אמור
לעבור בדרכים רשומות (מטרוקות) ובקרקעות המדינה ,השביל לא נוגע בקרקעות
פרטיות של תושבי הכפר סמיע ,הרשות מאפשרת שביל עפ"י קק"ל ובתנאי שיוצב
שלט שביל אביב להולכי רגל בלבד.
 .8לאשר פה אחד מסירת מכרז מס'  02/19הריסת מבנים בכסרא ובסמיע למציע
תייסיר סלאמה בסכום של . ₪ 174,330
הישיבה ננעלה בשעה 18:30
רשם את הפרוטוקול
מהדי נסראלדין
מזכיר  /גזבר המועצה
העתקים :
חברי המועצה
משרד הפנים  ,י"ם
משרד הפנים  ,נצרת
משרד מבקר המדינה  ,חיפה
רנא 2019

בכבוד רב
יאסר ג'דבאן
ראש המועצה

