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         12/0/– E 

   /200 ילובי 02   
   

   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
  087/  'ין מסין המנמ

 
 

 .  באולם הישיבות בבניין המועצה  0081:בשעה   08/07/01 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

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

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

 חבר המועצה  –דבאן 'מר סאהר ג
 חבר המועצה - אנם'סלימאן ג שיך

 
 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה -מר עפיף נאסר 
 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 
 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 

 
 
 

 : משתתפים
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 
 

 :על סדר היום 
 . אישור קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס  . 1

 . /2/0' אישור החלטת ועדת תמיכות מס. 2

 .בניית מוסד חינוכי בכפר סמיע  - /20' ר מס"הגדלת תקציב תב. 3

 . בניית גן ילדים סמיע  - 236' ר מס"הגדלת תקציב תב. 4

 . תקשרות בחוזים שונים ה. 5
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התחיל את הדיון ו רך את הנוכחיםיב, פתח את הישיבה  -ראש המועצה  -נביה נסראלדין 
 .  בסעיפים לפי סדר היום 

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
 :לאשר קבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס לפי הפירוט כדלקמן  .1

 

  .₪  2079946   ציוד וריהוט לחדר כושר  (א)
 . ₪  409480  ס אלמנארה "בילרכישת מחשבים  (ב)

 . ₪  409480        אחווה  ס"בילרכישת מחשבים  (ג)

 .₪  409480  רובית'ס ח"בילרכישת מחשבים  (ד)

 .₪  519000      ס אלמנארה "שיפוצים בבי (ה)

 
 ( . ב העתק מהפרוטוקול"מצ. ) /2/0' לאשר החלטת ועדת תמיכות מס .2

 
₪  591999242בניית מוסד חינוכי בכפר סמיע מסך של  – /20' ר מס"בלאשר הגדלת תקציב ת .3

 . ₪  694399324לסך של 

 
לסך של ₪  5849593בניית גן ילדים בכפר סמיע מסך של  – 236' ר מס"לאשר הגדלת תקציב תב .4

6719928  ₪.  
 
 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .5

 
כסרא בסך של  3,4לה בכבישים סלי' וע עבביצ,  /5/0' זכה במכרז מס –שואח מחמד  (א)

 . מ "כולל מע₪  1589951

 
 .חודשי מ "כולל מע ₪ 89200הדברת יתושים בסך של  –יר 'דאהר ח (ב)

 
 . מ "לפני מע₪  109000תכנון קווי מים וביוב בתחום המועצה בסך של  –רביע מאדי  (ג)

 
  18:30הישיבה ננעלה בשעה  

 
 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין            נסראלדין  נביה

 גזבר המועצה /מזכיר                              ראש המועצה  

 
 : יםהעתק

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

 חיפה        -משרד מבקר המדינה 
             ...נ/ר


