מועצה מקומית תעשייתית

LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL

מגדל תפן

MIGDAL TEFEN
מזכיר המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 8/2015
שהתקיימה ביום שלישי ,י"ב באב ,תשע"ה  1/9/2015 -בשעה 15:30
נכחו:
מר יגאל צרפתי
מר נביה אסעד
מר רונן גואטה
מר מעדא חסבאני
גב' לילי בלסקי
מר ציון בן גיגי
מר יעקב אוחנה

-

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נעדרו:
מר איסר דובדבני
מר אורי אמיתי

-

חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:
אדם עינב
אינג' ראמי חשאן
רו"ח עבד אלחלים בקלי
עו"ד ליאור אוחנה
רו"ח יוסף עבדו
מיטל דניאל שמחון

-

מזכיר וגזבר המועצה
מהנדס המועצה
מבקר המועצה
יועץ משפטי
רו"ח המועצה
מנהלת חשבונות ראשית ואחראית גבייה

סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה ( .7/2015מצ"ב)

.2

דו"ח יו"ר המועצה.

.3

דיון חוזר :אישור השתתפות ברכישת אמבולנס זק"א גליל מערבי בסכום של ( .₪ 15,000מצ"ב מכתב
הבהרות של יו"ר זק"א)

.4

אישור דו"ח כספי רבעון שני שנת (.2015מצ"ב)

הישיבה נפתחה בשעה 15:30
הישיבה מוקלטת.
***

 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה ( .7/2015מצ"ב)
אדם עינב:
מבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת מועצה .7/2015
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.
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 .2דו"ח יו"ר המועצה:
להלן נושאים שדווחו ע"י ראש המועצה:
 החלטת ועדת קבלה למנהל מחלקת איכות הסביבה.
 ועדת החקירה בנושא חלוקת הכנסות.
 עדכון בפרויקט קו הביוב.
 המשך פרויקט רובו –תפן.

.3

דיון חוזר :אישור השתתפות ברכישת אמבולנס זק"א גליל מערבי בסכום של :₪ 15,000

אדם עינב:
בישיבה הקודמת ,חברי המועצה ביקשו הבהרות .צורף מכתבו של יו"ר זק"א עם ההבהרות המבוקשות.

*** התקיים דיון בין חברי המועצה.

החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

.4

אישור דו"ח כספי רבעון שני שנת (.2015מצ"ב)

רו"ח יוסף עבדו:
סקר את הדו"ח הרבעוני  2/2015אשר מראה עודף של  108אלפש"ח.
***התקיים דיון בים חברי המועצה.
אדם עינב:
מבקש לאשר את הדו"ח.
בברכה,

______________
יגאל צרפתי
ראש המועצה

______________
אדם עינב
מזכיר המועצה
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