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 020100 מס' מליאה  פרוטוקול ישיבת 

  07:71שעה     01.0.0100מתאריך 

 

 

  נוכחים :

 ראש המועצה -מר עבאס אבו עואד                 

 חבר  -מר חוסאם אבו עואד               

 חבר מועצה-סחבו חסאןמר א               

 טלפונית -מר באסל אבו עואד               

 

 אה חבר מלי-ון חסון חסנעדר: 

 

 משתתפים :

   טוקול . ל לשכה ורושם פרומנה -עו"ד ויליאם אבו עואד                   

 גזבר המועצה-רו"ח שאדי אבו סאלחה                 

                 

 : דר היוםס על

 בה קודמתישי פרוטוקול וראיש -

 

חברי המועצה וחבר ין נוכחים ישיבת מליאה מן המני 01.0.00שאדי: שלום לכולם , היום 
 אבו עואד טלפונית . המועצה באסל

 

לביצוע  04208גבים אשר זכתה במכרז על סדר היום אנו דנים בהגדלת ההתקשרות עם חברת ר
שנת , ההסכם נחתם ב ₪  03,900.443עבודות הקמת אולם ספורט, נחתם איתם הסכם ע"ס

ה אפשרות להעתיק בניין ורה ארגון, עלת , במסגרת מיצוי משאבי הרשות ופיתוח כלכלי 0108
ם משרדי המועצה תחת גג המועצה לאולם הספורט , כאשר זבה הרבה יתרונות ששם מרכזי
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שקעה בהון האנושי ואנו , כידוע אנו מקבלים תקציבים עבור האחד, מענה מבחינת משרדים
 פתוח משרות. מתכננים ל

, ננצל להקמת מרכז לגיל הרף הרווחה נהמביש לנו שם שפע של חניה, ניצול מבנה המועצה ל
מקומות השכורים היום. לכן העתקת מבנה המועצה כל הליף לוריכוז כלל המועדונים ויהווה תח
 .יתן מענה לכל המשרות החדשות 

עד   03,900.443לקבלן הזוכה מ 01%לפי דרישת היועמ"ש המליאה נדרשת לאשר העלאה ב
מחייבת אישור המליאה , אנו נשמח אם תאשר  01%ההעלאה הזאת מקסימום  ₪ 01,437.011

 תוכלו להגיד. ואם יש הערות את זה
 

 מאשר -הצבעה: חוסאם 

 אחסאן: מדובר בקידום ודברים טובים למועצה אז מאשר.

 באסל: מאשר 

 תקשרות .ים את ההגדלה וההחלטה: מאושר

 

 :בה ולמנות את החברים הבאיםאיכות הסבימועצה צריכה להחליט על הקמת ועדה לויליאם: ה

עדנאן פרחאת נבחר על מר  –את כל חברי המועצה , עובד בכיר מחברי המועצה, שני נציגי ציבור 
'מיל פרחאת ידי המועצה בהתייעצות עם עמותת שומרי הגולן )העוסקת באיכות הסביבה( ומר ג

 נבחר על ידי עמותת שומרי הגולן .

 כיו"ר הוועדה, דבר זה נהוג במועצות ממנים ועדות כאלה.  ראש המועצה יכול להיות

 

 אחסאן: עובד בכיר מקרב חברי המועצה.

 ויליאם: לא , מקרב עובדי המועצה.

 הצבעה: 

 חוסאם : מאושר

 אחסאן מאושר.

 ר.מאוש באסל:

 

 השייבה ננעלה 
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 ננעלה. הישיבה 


