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         1/08 – E 
      2008ינואר ב 02  

   
   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא

  08/1  'ן המנין מסמ
 
 

 . באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   11//08 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  -מר נביה נסראלדין 
 המועצה   סגן ראש -מר אמל עבדאללה 

 חבר המועצה  -אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה -מר עפיף נאסר 
 חבר המועצה   -מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  - כמאל שווימר 
 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 

 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 
 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 

 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה - אנם'סלימאן גמר 

 
 

 :משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . ס "אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון להשלמת מתנ .1

 . אישור קבלת הראשה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון להשלמת פיתוח כבישים  .2

 . בפני המליאה  3/07' הנחת המלצות ועדת הנחות מס .3

 . חידוש מינוי ועדת ערר  .4

 . חידוש מינוי מנהל ארנונה  .5

 .  2008אישור צוו מיסים לשנת  .6

 . התקשרות בחוזים שונים  .7
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ברך את הנוכחים ואחל כי השנה , פתח את הישיבה ראש המועצה  –נביה נסראלדין 

שנת בטחון ושנת עשייה מבורכת וקווה כי המועצה ,תהיה שנת שלום החלה עלינו החדשה 

 . ותמשיך להוביל מבחינת ניהול תקין גה תמשיך לשגשג כדרכה וכמנה

הצלחה , אנם 'מר סלימאן ג, ראש המועצה המשיך בדבריו ואיחל לחבר המועצה הנכנס 

, במילוי תפקידו וקיווה כי יעבוד יחד עם כלל חברי המועצה בשיתוף פעולה לטובת המערכת 

ו למען קידום על מעשיו ותרומת, שיך סלמאן אלמן , כמוכן הודה לחבר המועצה היוצא 

 . ענייני המועצה ואיחל לו הצלחה בחייו הפרטיים ובכל אשר יפנה 

 
 . והוא שינוי בהרכב ועדות המועצה לסדר היום  ףסעיהוספת יקש המועצה ב ראש 

 
 ( . 8)' לסדר היום כסעיף מס ל"הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיף הנ :החלטה 

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
להשלמת ₪  0000300של ס "ע הבינוי והשיכוןלאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד  .1

 . ס "מתנ

   

להשלמת  ₪ 0000016ס של "ע הבינוי והשיכוןממשרד הרשאה תקציבית לאשר קבלת  .2
 .פיתוח כבישים 

 
 .נמנע מלהצביע  :סלימאן שקור 

 
 . ביקש עדכון איפה תבוצע העבודה  :סלמאן אבו חמיד 

 
הונחו על שולחן המליאה בפני  24/12/07מיום  3/07' המלצות ועדת ההנחות מס .3

  . המליאה
 

 : לאשר חידוש מינוי ועדת ערר והנחות לפי ההרכב הבא  .4

 
 . סלמאן אלמן  -ר הוועדה "יו

  .  יוסף סאלח טרודי , יב עבדאללה 'נג –חברי הוועדה 
 
 .   2008ה לשנת לאשר חידוש מינוי מר סמיח נסראלדין כמנהל ארנונ .5

 

 שיעור הארנונה יעמוד על , במתכונת שנה שעברה  2008לאשר את צוו המיסים לשנת   .6
 ( . ב העתק מהצוו"מצ. )ר מגורים "למ ₪ 27.83     
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 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .7

 

בכסרא  3.4סלילת כבישים ,  11/07' זכה במכרז מס –מ "לרר הנדסה בע.הקבלן י (א)
 . מ "כולל מע₪  3550447בעלות של 

 
,  2008חידוש הסכם העסקת עובדי טיאוט רחובות לשנת  –מ "ד השקעות בע.ד.נ (ב)

 . מ "כולל מע ₪ 280יומית לעובד 

 

קידום ניהול פרוייקטים בחינוך לשנה נוספת . פ.נ.שהסכם עם ק ושחיד – .פ.נ.ק (ג)
 . מ "לפני מע₪  250000בסך של  2008עד סוף 

 

 . מ "לפני מע₪  140950חסכון אנרגטי בעלות של תכנון של  – דן שרון (ד)

 

,  2008חידוש הסכם פינוי אשפה לשנה נוספת דהיינו עד סוף  –מרכז הגליל . ע.י (ה)
 .₪  590000בעלות חודשית של 

 

י מחירים שהיו "עפ ₪ 1700000ס של "ע 2008לחדש מכרז ביטוח המועצה לשנת  (ו)
  .ח סוכנות לביטו0 אריה כהן ביטוחית עם  2007בשנת 

 
התנגדו לאישור ההתקשרויות מאחר ולא צוין  :סלימאן שקור וסלמאן אבו חמיד 

בגוף ההזמנה החוזים שהרשות מעוניינת לחדש בנוסף גם לדעתם יש כבישים חיוניים 
 .בכסרא  3.4יותר לביצוע מאשר הכבישים 

 
 : חבר המועצה החדש בוועדות כדלקמן , אנם 'לאשר בחירת מר סלימאן ג. 8
 

 . ועדת המכרזים  –ר "יו
   .      ועדה למימון הוצאות משפטיות של נבחרים ועובדים , ועדת חינוך , ועדת בטחון : חבר 

 
  18:30הישיבה ננעלה בשעה  

 
 רשם את הפרוטוקול        בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין            נביה נסראלדין 

 צה גזבר המוע/מזכיר                ראש המועצה  

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 

    חיפה                                                 , משרד מבקר המדינה 
 נ /ר


