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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/08  'ין מסין המנמ 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   10/08/03 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ם ראש המועצה ממלא מקו –מר סמיח עבדאללה 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 

 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 
 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 

 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר עבדאללה אברהים 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
  סגן ראש המועצה –מר פאדי טרודי 

 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . 30.06.2010אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .1

 .בכסרא  20' אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לביצוע כביש מס .2

 .אישור קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס לשיפוץ וריהוט מבני חינוך  .3

 .ציבית ממפעל הפיס לשיפוץ מרכז פיס קהילתי אישור קבלת הרשאה תק .4

 .התקשרות בחוזים שונים  .5
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והתחיל את הדיון  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
  : בסעיפים לפי סדר היום 

 

 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 ( .ב העתק מהדוח"מצ).30/06/10עד  לאשר ברוב חברי המליאה את הדוח הרבעוני התקופתי. 1
 

 .התנגד לאישור הדוח : סלאמן טרודי 
 
  20' לביצוע כביש מס₪  431,000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע. 2

 . בכסרא      
 
 :לפי הפירוט הבא , לאשר קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס . 3

 300,000ס אלמנארה              "שיפוץ בי  ₪. 
                        100,000הקמת פיס ירוק  ₪. 
 12,250ס אלמנארה   "ציוד וריהוט בי    ₪. 

 12,250ס אחווה         "ציוד וריהוט בי    ₪. 
 12,372   רובית   'ס ח"ציוד וריהוט בי    ₪. 

 
 ס לשיפוץ מרכז פי₪  82,120ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ע .4

 . קהילתי      
 
 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .5
 

 ס אלמנארה  "ביצוע שיפוצים בבי 00/10' זכה במכרז מס – מ"סעידה מחמוד בע( א)     
  .₪  297,690בעלות של , בכסרא             

 
 להפעלת  $ 100ס אחווה סמיע הישן בעלות חודשית של "השכרת בי – מכללת סכנין( ב)     

 . ס טכנולוגי "בי           
 

 .ס טכנולוגי "התנגד להפעלת בי: סלמאן טרודי 
 

  /31/12/0פיגורים עד  יתרתהפעלת חברת גבייה לגביית  -גבייהעולמית שירותי .ר.מ( ג)     
 . מ"מע כולל 10%בתמורה של           

 
 .התנגדו להפעלת חברת גבייה : סלמאן טרודי וסלאח שומרי 

 
  19:00לה בשעה  ישיבה ננעה

 
 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול   

  אסעדנביה           מהדי נסראלדין      
 ראש המועצה        גזבר המועצה / מזכיר   
 

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

           חיפה                                      , משרד מבקר המדינה 
 2010 נ/ר


