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

  8086  'ין מסין המנמ
 
 

 .  באולם הישיבות בבניין המועצה  00081בשעה   08806803 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  -מר נביה נסראלדין 
 מועצה  סגן ראש ה -מר אמל עבדאללה 

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

 חבר המועצה - אנם'סלימאן ג שיך
 חבר המועצה  - כמאל שווימר 

 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 
 חבר המועצה  –דבאן 'מר סאהר ג

 
 
 

 0חסרים 
 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 

 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 
 
 
 

 0ם משתתפי
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 . בכסרא  30' אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לביצוע שיקום כביש מס. 1

 .  31/03/2008ח רבעוני תקופתי עד "אישור דו. 2

 . שינוי הרכב ועדות המועצה . 3

 . התקשרות בחוזים שונים . 4
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ביקש הוספת סעיף לסדר ו רך את הנוכחיםיב, פתח את הישיבה המועצה ראש  –נביה נסראלדין 
 . היום והוא מינוי נציגים מטעם הרשות כחברי הדירקטוריון בתאגיד המים והביוב  

 
 .  5' ל לסדר היום כסעיף מס"הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיף הנ 0החלטה 

 
 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 

 30' לביצוע שיקום כביש מס ₪ 300,000ס של "ת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עקבללאשר  .1
 . בכסרא 

 

 .  31/03/2008לאשר את הדוח הרבעוני התקופתי עד  .2
 

 :  דבאן חבר המועצה החדש בוועדות כדלקמן 'לאשר בחירת מר סאהר ג .3

 
 .ועדת ביטחון  0ר "יו

 . ועדת מכרזים וועדת ביקורת  0חבר 
 
 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .4

 

 –שיפוץ תחנות לבריאות המשפחה כסרא ,  3/08' זכתה במכרז מס –מ "חברת קרינה בע (א)
 . מ "כולל מע ₪ 157,050סמיע בסך של 

 

כולל  ₪ 335,782ביצוע דרכים חקלאיות בסך של ,  4/08' זכה במכרז מס –מ "לרר בע.י (ב)
 .מ "מע

 

 30,000בשכונת חיילים משוחררים בכסרא בעלות של  גן ילדים' תכנון יח –מחמוד בריק  (ג)
 .מ "כולל מע₪ 

 

למנות את הרשומים מטה כנציגים מטעם הרשות כחברי הדירקטוריון בתאגיד המים והביוב  .5
 : סובב מעלות 

  56940976ז "ת  -  סמיח נסראלדין  

  20869424ז "ת  -     סעיד פלאח    

  23116007ז "ת  -       סאלח סבאח   

 52426327ז "ת  -     ואר פלאח אנ    

  52418415ז "ת - סלמאן עבדאללה  

 
  18030הישיבה ננעלה בשעה  

 
 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין            נביה נסראלדין 
 גזבר המועצה /מזכיר                              ראש המועצה  

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 ם"י -שרד הפנים מ

 נצרת  -משרד הפנים 
 חיפה        -משרד מבקר המדינה 

             ...נ/ר


