 03באפריל 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא  -סמיע
מן המניין מס' 04/19
הישיבה התקיימה ביום שלישי  02.04.19בשעה  ,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 מישיל נאסר – חבר המועצה
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר רזק אלמן– חבר המועצה

חסרים :
מר נעים טרודי – חבר המועצה

משתתפים :
מר מהדי נסראלדין– מזכיר  /גזבר המועצה

על סדר היום :
 .1אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הרווחה לבניית מעון יום כסרא .
 .2אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור הנגשת כתות ליקויי שמיעה .
 .3מסירת מכרז מס'  1/19שיפוץ בתי עלמין .
 .4ביטול תאגיד המים וחזרה למשק סגור ברשות .
 .5התנגדות הרשות להתקנת טורבינות רוח בתחום שיפוטה .
 .6התקשרות 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 הרווחה ע"ס של ₪ 3,556,000
לבניית מעון יום בכסרא .
 .2לאשר פה אחד קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ע"ס של ₪ 150,000
להנגשת כיתות לליקויי שמיעה .
 .3לאשר פה אחד מסירת מכרז מס'  01/2019שיפוץ בית העלמין כסרא לקבלן כמיל
חביב בסכום של . ₪ 174,505
 .4לאשר פה אחד ביטול תאגיד המים והביוב וחזרתו למשק סגור ברשות ,לפי הנוסח
הנ"ל :
מועצת הרשות המקומית כסרא סמיע  ,כאסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד
מעיינות זיו בע"מ ,מחליטה כי התאגיד ימשיך כתאגיד עצמאי ,וזאת עד לביטול
תאגידי המים והביוב .
משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת
עלויות המים והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשות .
מועצת הרשות המקומית כסרא סמיע ,המהווה חלק מהאסיפה הכללית ובעלת
המניות בתאגיד מעיינות זיו בע"מ ,מחליטה כי מתנגדת לצירוף של כל תאגיד מים
וביוב  /רשות וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב .
משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת
עלויות המים והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשות .
 .5לאשר פה אחד התנגדות נחרצת של המועצה להתקנת טורבינות רוח בתחום שיפוטה
מאחר והעניין פוגע בנוף ועלול לייצר קרינה ,רעש ופוגעות באיכות החיים ומאור גם
להגביל הרחבת תוכניות המתאר העתידיות .
 .6לאשר פה אחד התקשרות בחוזים כדלקמן :
(א) ח .פאהום ושות' – תכנון כביש מחבר כסרא תפן בסכום של  ₪ 80,000לפני
מע"מ.
(ב) אדר' מחמוד בריק – הכנת תוכנית מפורטת תב"ע לכביש מרכז דרוזי תפן בסכום
של  ₪ 30,000כולל מע"מ .

(ג) כמיל מהנדסים בע"מ – הכנת תוכנית מפורטת להחלפת שטחים בכסרא ,
מציבורי למגורים ולהפך ,בסכום של  ₪ 30,000לפני מע"מ .
(ד) כמיל המנדסים בע"מ – הכנת תוכנית מפורטת לשינוי ייעוד מתעשייה למגורים ,
בסכום של  ₪ 40,000לפני מע"מ .
הישיבה ננעלה בשעה 19:00
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

