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         19/08– E 
   2008 דצמברב 17   

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

   0811/  'ין מסין המנמ
 

 . באולם הישיבות בבניין המועצה  0081:  בשעה  0812/16/ שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

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

 חבר המועצה -אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה  - כמאל שווימר 

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 חבר המועצה - אנם'סלימאן ג שיך

 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 
 חבר המועצה  –דבאן 'מר סאהר ג
 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 

 
 

 :תפים משת
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 : על סדר היום 
 

 .  30/09/08אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .1

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך למימון תשתיות היקפיות  .2
 . ס אחווה כפר סמיע "בי

 אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבניית רמפה לנכים עבור גן   .3
 . ילים בכפר סמיע  חי' שכ

 . אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות לביצוע דרכים חקלאיות  .4

 .רים סופיים "סגירת תב .5

 . התקשרות בחוזים שונים  .6
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בירך את הנוכחים וביקש הוספת שני סעיפים , פתח את הישיבה  –ראש המועצה  -נביה נסראלדין 

 : דר היום לס
 
 .יות ממשרד הפנים אישור קבלת הרשאות תקציב( א)

 .  מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל ₪  150,000אישור קבלת סך של ( ב)

וסעיף  7' כסעיף מס( א)' סעיף מס, ל לסדר היום "הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיפים הנ :החלטה 
 .  8' כסעף מס( ב)' מס

 
 : לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
 .  30/09/08את הדוח הרבעוני התקופתי עד לאשר . 1
 

 למימון תשתיות היקפיות ₪  500,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע. 2
 . ס אחווה סמיע "בי     
 

 לבניית רמפה לנכים עבור גן ₪  56,684ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע. 3
 .ילדים סמיע     

 
 , ₪  332,397ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות לביצוע דרכים חקלאיות ע. 4

 . המועצה השתתפות  20% -כמענק ממשרד החקלאות ו 80%    
 

 : רים סופיים כדלקמן "לאשר סגירת תב. 5
 

 סך ברוייקט קיים עודף בפ, ₪  1,193,664.02ס של "הביצוע היה ע: מועדוניות נוער  – 240' ר מס"תב     
 . ₪  614.98של                                  

 
 .  בגובה התקציב המאושר ₪  380,000ס של "הביצוע היה ע: השלמת פיתוח  – 243' ר מס"תב     

 
 . עם חברת קאנטרי כפר ורדים ₪  3,000לאשר הפעלת בריכת השחייה בעלות חודשית בסך של . 6
 

 : ביות ממשרד הפנים לפי הפירוט כדלקמן לאשר קבלת הרשאות תקצי. 7
 

 . ₪  370,000ס של "הסדרת ניקוז בשני היישובים ע( א)    
 

 . ₪  350,000ס של "ס אלמנארה ע"גישה לבי,  50כביש ( ב)    
 

 . ₪  336,000ס של "סמיע ע 16שיקום כביש ( ג)    
 

 ח היטל השבחה "יה מעלה הגליל עמהוועדה המקומית לתכנון ובני₪  150,000לאשר קבלת סך של . 8
  .     ס אחווה סמיע "פיתוח בבי' פיתוח לשם ביצוע עב' והעברתם לחשבון קרן לעב 2008לשנת     

 
  18:30הישיבה ננעלה בשעה  

 
 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין                         נביה נסראלדין 

 גזבר המועצה /מזכיר                              ראש המועצה  

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

 חיפה        -משרד מבקר המדינה 
 נ/ר


