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 . באולם הישיבות בבניין המועצה  08800  בשעה  8008/80/ רביעי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

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

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

 חבר המועצה  –מר כמאל נסראלדין 
 
 

 0חסרים 
 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 

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

 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 
 
 

 0 משתתפים 
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 

 . 2007חות כספיים לשנת "ביקורת דו .1

 . בפני המליאה  /2/0' הנחת המלצות ועדת הנחות מס .2

 . שינוי הרכב ועדות המועצה  .3

 . התקשרות בחוזים שונים  .4
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איחל לחבר ת הנוכחים ובירך א, פתח את הישיבה   –ראש המועצה  -נביה נסראלדין 
וקיווה כי יעבוד יחד עם כלל חברי  בתפקידו המועצה הנכנס מר כמאל נסראלדין הצלחה

הודה לחבר המועצה היוצא מר עפיף , כמוכן , המועצה בשיתוף פעולה לטובת המערכת 
 . נאסר על מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואיחל לו הצלחה בחייו הפרטיים 

 
מועצה המשיך בדבריו וביקש הוספת סעיף לסדר היום והוא העלאת תעריפי מחירי ראש ה
 . המים 

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

 
 0 הוחלט כדלקמן , לאחר התדיינות בין הנוכחים 

 
י מר "עהמבוקרים  2007של המועצה לשנת מליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים  .1

דנה בהמלצות ועדת , כמוכן , מטעם משרד הפנים  –רואה חשבון  – ורי'אסעד ח
מיום  /01/0' ועדת הביקורת מסב העתק מפרוטוקול "מצ),  /01/0' הביקורת מס

30/0//0/  ) . 
 
הונחו על שולחן המליאה בפני  /0//30/0מיום  /02/0' המלצות ועדת הנחות מס .2

 . המליאה 
 

, הנהלה וכספים  אל נסראלדין חבר המועצה החדש חבר בוועדתלאשר מינוי מר כמ .3
 .    בריאות ותברואה וועדה לשימור אתרים 

 
 .מסדר היום  4'  להוריד את סעיף מס .4

 
וזאת החל מיום  ק מים"עבור כל מ ₪ 5 -ל₪  4 -לאשר העלאת תעריפי המים מ .5

01/0//0/   . 
 

  00008הישיבה 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-


