פרוטוקול ישיבה מספר 0/02/01

מליאת המועצה התכנסה ביום שני  6116611/61בשעה  60://בערב בחדר הישיבות בבנין המועצה
המקומית בסמת טבעון .

נוכחים :
מר מוניר זבידאת – יו"ר המועצה
מר נאדר חילף – סגן יו"ר המועצה
מר יוסף זבידאת – חבר
מר אחמד רחיבי – חבר
מר פראס סעדי – היועץ המשפטי
מר טאהא סעדי – חבר
מר חאלד זבידאת – חבר

נעדרים :
מר פואד חילף  -חבר
מר עבד אלעזיז סעדי  -חבר
מר אמיר חילף  -חבר

על סדר היום :
ראש המועצה פתח הישיבה ובקש להוסיף סעיף  :מבקר הפנים של המועצה
חברי המועצה אשרו בקשתו .

 .0אשור תב"רים
א .ת.ב.ר בסך  ₪ 101///לתכנון מעונות יום  ,בלבד
המועצה אשרה פה התקציב .

 .2נציג לתאגיד המים ולביוב
המועצה בישיבות קודמים בחרו ב אברהים זבידאת כנציג בתאגיד המים המועמדות שלו נפסלה ,
מסיבות שונות  ,המועצה הציעה מועמדותו של עו"ד עלי סעדי ת.ז/09/0330/ .
החלטה  :חברי המועצה אשרו פה אחד עו"ד עלי סעדי כנציג בדריקטריון בתאגיד .
 .3חשבונית ייעודיים
פרויקט צילה :
אושר למועצה  6.1//אלף שקל לפרויקט ,בגני ילדים ובבתי ספר .התנאי להפעלת פרויקט זה
פתיחת חשבון בבנקי המועצה העבירה לחב' למשק וכלכלה מכרז.
פרויקט זה יופעל דרך המועצה , ,והחברה הזוכה במכרז חברת אומ'גה  .פרויקט זה יופעל אך ורק
אם יש מספר  10לילדים בבתי ספר ולגנים  11ילד .
השתתפות  ₪ 01במסגרת הפרויקט ההורים לא משתתפים בהוצאות .
החלטה :
חברי המועצה החליט פה אחד לפתיחת חשבון בבנק לפרויקט צילה בכפוף לכך שיהיה מספר
תלמידים מספיק  .התוכנית תופעל על פי מספר תלמידים ומסגרות .
 .4מבקר פנים
מר נימר זבידאת מועסק כמבקר במועצה פנים אשר נכנס לתפקידו ב שנת . 1///
עו"ד נידאל חאיק מעמותת עורכי דין לניהול תקין הגיש תביעה נגדו ונגד המועצה על תפקודו במועצה
ובקשו לפטר אותו ולפרסם מכרז ולקלוט מבקר חדש.
לאחר ישיבה עם ראש המועצה וגזבר המועצה הגיש מכתב התפטרות מתפקידו כמבקר פנים במועצה
בתנאי שיקבל כל הזכויות המגיעות לו לפי החוק .
החלטה:
חברי המועצה מקבלים התפטרותו בתנאי שיקבל כל הזכויות המגיעות לו לפי הדין

ראש המועצה נעל הישיבה בשעה . 04:4/

_________________

_________________

יו"ר המועצה

מזכירת המועצה

