 10במאי 2017

הישיבה התקיימה ביום שלישי  09/05/2017בשעה  , 18:00באולם הישיבות בבניין המועצה.
נוכחים :
מר נביה אסעד – ראש המועצה
מר מחסן נסראלדין – סגן ראש המועצה
מר עלי סבאח – חבר המועצה
מר רזק אלמן – חבר המועצה
מר סאלח נסראלדין – חבר המועצה
מר סאפי מדאח – חבר המועצה
מר עאדל גדבאן – חבר המועצה

חסרים :
מר פאיז אברהים – חבר המועצה
מר ואפד שומרי – חבר המועצה
מר מאלק פאעור – חבר המועצה

משתתפים :
מהדי נסראלדין – מזכיר  /גזבר המועצה

על סדר היום :
 .1אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הרווחה להקמת קמפוס מרכז רב תכליתי .
 .2הקטנת תקציב תב"ר  367הצטיידות מעבדות מדעים בבי"ס מקיף .
 .3הפעלת מבצע גביית חובות ארנונה .
 .4סגירת תב"רים סופיים .
 .5התקשרות בחוזים שונים .

נביה אסעד – 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  ₪ 3,710,494להקמת
קמפוס מרכז רב תכליתי .
 .2לאשר פה אחד הקטנת תקציב תב"ר מס'  367הצטיידות מעבדות מדעים בבי"ס מקיף
מסך של  ₪ 320,885לסך של . ₪ 175,124
 .3לאשר פה אחד הפעלת מבצע גביית חובות ארנונה לשנים קודמות עפ"י הנוהל ובכפוף
להנחיות שר הפנים ובתנאי כי בעל החוב שילם את מלוא הארנונה לשנים . 2015-2016
 .4לאשר פה אחד סגירת תב"רים סופיים כדלקמן :
(א) תב"ר מס'  – 343שיפוץ ושדרוג מגרשים  ,הביצוע היה ע"ס של  , ₪ 520,270קיים
עודף בפרוייקט בסך של  ₪ 10,155אשר יועבר לקרן לעב' פיתוח .
(ב) תב"ר מס'  – 357שדרוג תאורת רחוב  ,להעביר סכום של  ₪ 3,917מקרן לעב' פיתוח
לתב"ר הנ"ל וסגירתו באיזון תקציבי אשר הביצוע היה ע"ס של . ₪ 925,917
(ג) תב"ר מס'  – 358הנגשת כיתות לימודי לליקויי שמיעה  ,להעביר סך של ₪ 8,262
מקרן לעב' פיתוח לתב"ר הנ"ל וסגירתו באיזון תקציבי אשר הביצוע היה ע"ס של
. ₪ 187,404
 .5לאשר פה אחד התקשרות בחוזים שונים כדלקמן :
(א) פרוייקטים בע"מ – זכו במכרז הצטיידות מדעים לתיכוניים ע"ס של . ₪ 176,026
(ב) חדאד נביל אדריכלים – תכנון קמפוס מרכז רב תכליתי וגן ילדים בשיעור של 7%
מחשבון הקבלן הסופי .
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
ר/נ 2017

בכבוד רב
נביה אסעד
ראש המועצה

