ישיבת מליאת המועצה מס' 01/2018
התקיימה ביום שלישי  ,בתאריך  , 13/2/2018בשעה  18:00בערב  ,באולם הישיבות
במועצה מקומית .
נוכחים בישיבה :
מר שאוקי לטיף (ראש המועצה)  ,מר אליאס ארשיד (מ.מ .ראש המועצה)  ,מר פהים
שחוק  ,מר ח'אלד פארס  ,מר מואיד קבלאן  ,מר סוהיל ארשיד .
כמו כן הוזמנו ונכחו :
עו"ד יוסף פארס (יועמ"ש)
נעדר מישיבת ההנהלה:
מר ראני אבו שרקי  ,מר אמין אבו רזק  ,מר מחמוד מנסור ,מר אליאס עיסא סלימאן.
על סדר יום הישיבה :
 .1אישור המליאה לגבי העסקת הקב"ט בחוזה אישי ובכפוף להנחיות משרד
הפנים .
 .2מינוי נציג מטעם הרשות המקומית לרשות הניקוז והנחלים גליל מערבי .
 .3אישור תב"רים בהתאם לפירוט שלהלן :
 3.1תב"ר הלוואה ע"ס  ₪ 1.200.000במסגרת תוכנית הבראה .
 3.2תב"ר ע"ס  ₪ 600,000כולל מע"מ עבור תכנון וביצוע להשלמת בניית
התחנה לבריאות המשפחה מטעם משרד הבריאות .
 3.3תב"ר ע"ס  ₪ 600,000עבור ביצוע הקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה
בשכונה מערבית מטעם קרן מתקנים .
 3.4תב"ר ע"ס  ₪ 2,000,000לבניית מתנ"ס מטעם המשרד לפיתוח הגליל
והנגב במסגרת תוכנית לפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים
לשנים . 2016 – 2019
 3.5תב"ר ע"ס  ₪ 856,000ממשרד הפנים במסגרת תגבור מענקי פיתוח לשנת
. 2018
 .4אישור המליאה ליציאה למכרז משותף במסגרת אשכול בית הכרם יחד עם
מג'ד אלכרום  ,דיר אלאסד  ,עבור ניקיון מפגעי פסולת .בתקציב של 650,000
 ₪שזה הוא תקציב המועצה באשכול ( עפ"י פניית האשכול בתאריך )07/02/18
 .5אישור מליאת המועצה לנושא נסיעת ראש המועצה לסין לצורך הסדרת והכנת
רכישת פסלים להצבתם בכיכרות הכפר וזאת עקב החיסכון הכספי הגדול
וזאת ע"ח התקציב המאושר במסגרת תקציב לשכת ראש המועצה זאת בכפוף
לחוזר מנכ"ל מיוחד מס' ( 04/2017שכר ותנאי שירות לנבחרי הציבור)

-2 .6אישור המליאה לנושא שאושר בסבב חתימות בתאריך  18/12/2017שעניינו
ביטול התקשרות עם הקבלן אשרף נאטור וביטול החוזה איתו ואישור לצאת
למכרז חדש  ,הכל בקשר לבניית מבנה ציבורי (אולם ספורט) במסגרת מכרז
פומבי 02/2015
ראש המועצה  :מברך שוב את הנוכחים ואלה שהצטרפו לישיבת המליאה  ,והוא עובר
מידית להצגת הנושאים הנמצאים על סדר היום ועל רקע הדיון בישיבת ההנהלה ,
ומציג פירוט והסבר לכל נושא מהנושאים בנפרד .
נושא ראשון  :אושר פה אחד ע"י הנוכחים לפיו העסקת הקב"ט בחוזה אישי ב40% -
משכר בכירים .
נושא שני  :הוחלט לאשר את מינויו של חבר המועצה מר פהים שחוק לנציג המועצה
ברשות הניקוז והנחלים גליל מערבי בפה אחד .
עפ"י החלטה זו המזכיר יעביר לרשות את הפרטים אודות חבר המועצה .
נושא שלישי  :חמשת התב"רים הנמצאים על סדר היום אושרו בפה אחד .
נושא רביעי  :אושר פה אחד  ,ליציאה למכרז משותף לטובת ניקוי פסולת ומניעת
המפגעים הנגרמים לסביבה .
נושא חמישי  :אושר פה אחד זאת יחד עם המסמך המאשר והמאמת את הנסיעה
וההוצאות הכרוכות בה שהן על סך  ₪ 6200החתום ע"י המזכיר הגזבר החשב המלווה
והיועמ"ש .
נושא ששי  :בנוסף לאישור בסבב חתימות מקודם אושר פה אחד במליאה זו .
לפני נעילת הישיבה נשמט לאשר תב"ר נוסף שהוא המשך לתב"ר מס'  )4( 3שהינו
ע"ס  ₪ 2,649.000ממפעל הפיס המיועד להקמת והרחבת מבני תרבות (מתנ"ס ראמה)
.
התב"ר אושר פה אחד .
הישיבה ננעלה בשעה 18:55
בכבוד רב,
___________________
שאוקי לטיף
ראש מ.מ .ראמה

_____________________
כמיל קסיס
מזכיר מ.מ .ראמה

