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         10/18 – E 
     2010 רנובמבב 10

   
 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  10/11  'ין מסין המנמ 
 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   15:81בשעה   10/11/09 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

  :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ם ראש המועצה ממלא מקו –מר סמיח עבדאללה 
 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 

 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 
 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 

 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 
 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 

 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . 30.09.2010ח רבעוני תקופתי עד "אישור דו .1

 .אשור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הרווחה לבניית מועדון נוער  .2

 . 102/' אשור החלטת ועדת תמיכות מס .3

 .פתיחת חשבון בנק נפרד עבור דמי ניהול פנסיה תקציבית  .4

 .שיקום כבישים וסגירתו  – 102/' יקף מכרז מסהגדלת ה .5

 .ס אלמנארה "שיפוצים בבי' ביצוע עב – 108/' הגדלת היקף מכרז מס .6
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ביקש הוספת סעיף ו ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעד נביה
בניית גן ילדים שכונת חיילים  1006/' לסדר היום והוא הגדלת היקף ביצוע מכרז מס

 . וחררים כסרא מש
 

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

 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 ב "מצ. ) 30.09.2010לאשר ברוב חברי המליאה את הדוח הרבעוני התקופתי עד . 1

 ( .ח "העתק מהדו    
 

 .ח "התנגד לאישור הדו: סלמאן טרודי 
 

 לביצוע ₪  163676744ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הרווחה ע. 2
 ( .מועדונית)בניית מועדון נוער     

 
 בנוגע למתן תמיכה כספית לאגודת  1002/' לאשר המלצת ועדת תמיכות מס. 3

 .הספורט איחוד בני סמיע      
 
 דמי ניהול פנסיה לאשר פתיחת חשבון בנק נפרד בבנק ערבי סניף תרשיחא עבור  .4

 מהדי נסראלדין ומר  035328129ז "ש מר נביה אסעד ראש המועצה ת"תקציבית ע    
 . 024740789ז "גזבר המועצה ת/מזכיר    

 

 .התנגד לפתיחת החשבון : סלמאן טרודי 
 

 שיקום כבישים פנימיים עם  262' ר מס"לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב. 5
 וסגירת ₪  4506000לסך של ₪  3876608מ מסך של "ללה בעהקבלן כרים עבדא    
 .ל בגובה התקציב המאושר "ר הנ"התב    

 
 .לישיבה הבאה  6' לדחות את הדיון בסעיף מס. 6
 
 בניית גן ילדים בשכונת חיילים  265' ר מס"לאשר הגדלת היקף ביצוע העבודה בתב. 7

 ₪  7296069סך של מ מ"משוחררים כסרא עם הקבלן כמיל מהנדסים בע    
 .₪  8836532לסך של     

 

  00:19ישיבה ננעלה בשעה  ה
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול   
  אסעדנביה           מהדי נסראלדין      
 ראש המועצה        גזבר המועצה / מזכיר   

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 
                                                 חיפה, המדינה משרד מבקר 

 2010 נ/ר


