 05ספטמבר 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא  -סמיע
מן המניין מס' 09/19
הישיבה התקיימה ביום שלישי  03/09/19בשעה  ,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
ן
מר מישיל נאסר – חבר המועצה
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר רזק אלמן– חבר המועצה
מר נעים טרודי – חבר המועצה
משתתפים :
מר מהדי נסראלדין– מזכיר  /גזבר המועצה
מר מעד'א עבדאללה – מבקר המועצה

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אשור קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל ,עבור פעילות חינוך בלתי
פורמלי.
אישור דו"ח רבעוני תקופתי עד . 30.06.2019
מסירת מכרז מס'  – 10/19הסעות תלמידים .
מסירת מכרז מס'  – 11/19סלילת כבישים בשכונות ותיקות .
התקשרות חוזית עם נ.ת.פ קידום ניהול פרויקטים .
התקשרות חוזית עם משכ"ל לביצוע פרוייקט תמרור ושילוט .
הסמכת פקחי תברואה.

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 מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל ע"ס של ,₪ 233,640
עבור פעילויות חינוך בלתי פורמלי בתחום הספורט.
 .2לאשר פה אחד את הדו"ח הרבעוני התקופתי עד ( .30/06/19מצ"ב העתק מהדו"ח).
 .3לאשר פה אחד מסירת מכרז מס'  ,10/19הסעות תלמידים לחברת מובילי הוורדים בע"מ
בסכום של  ₪ 3,241כולל מע"מ לפי טבלת קווים מצורפת.
 .4לאשר פה אחד מסירת מכרז מס'  11/19סלילת כבישים בשכונות וותיקות לקבלן כרים
עבדאללה בע"מ בסכום של  ₪ 835,473כולל מע"מ.
 .5לאשר פה אחד התקשרות חוזית עם נ.ת.פ קידום וניהול פרוייקטים חינוכיים בסכום של
 ₪ 11,700שנתי.
 .6לאשר פה אחד התקשרות חוזית עם המשכ"ל לביצוע פרוייקט תמרור ושילוט בסכום של
 ₪ 540,899כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול וללא תכנון ,הקבלן המבצע "טרומוק".
 .7לאשר פה אחד הסמכת הפקחים העירוניים מר מאהר נסראלדין ת.ז  ,2330252ומר באדר
שומרי ת.ז  ,3741861וזאת לפי בקשת ראש הרשות ,לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר .הודעה על
הסמכת הפקחים תיכנס לתוקף לאחר שתפורסם ברשומות.
הישיבה ננעלה בשעה 19:00
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
..ו/נ

