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 2009ספטמבר  09 

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

  0//0/  'ן מסין המנימ
 
 

 . מועצההבאולם הישיבות בבניין  00081בשעה     8///0/שלישי   הישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 מ ראש המועצה "מ -מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה  -מר פאדי טרודי 

 סגן ראש המועצה  -מר עבדאללה אבראהים 
 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 

 חבר המועצה  – עלי סבאחמר 
 חבר המועצה –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  – פנדי פלאחמר 
 חבר המועצה  – סלאח שומרימר 

 חבר המועצה  – מר סלמאן טרודי
 
 

 0משתתפים 
 גזבר המועצה/ מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 . 2008חות כספיים לשנת "ביקורת דו .1

 קוו ' אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון להשלמת ביצוע עב .2

 .חיילים משוחררים סמיע ' ביוב שכ       

 .אישור קבלת הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לשיפוץ מוסדות חינוך  .3

 .די ח וליד טרו"הפסקת התקשרות עם רו .4

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

 
 0הוחלט כדלקמן , לאחר התדיינות בין הנוכחים 

 
ח סמיר אסעד "י רו"המבוקרים ע 2008מליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים של המועצה לשנת  .1

ב העתק מפרוטוקול "מצ)  1/09' כמוכן דנה בהמלצות ועדת הביקורת מס, רד הפנים מטעם מש
 ( . 8/9/09מיום  1/09' ועדת הביקורת מס

 

קווי ' להשלמת ביצוע עב₪  205,000ס "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון ע .2
 .ביוב שכונת חיילים משוחררים סמיע 

 

ס מקיף "בי) לשיפוץ מוסדות חינוך  223000ס של "אה תקציבית ממפעל הפיס עלאשר קבלת הרש .3
 ( .מרכז הגליל  

 

 31/8/09מסדר היום וזאת מבלי לפגוע בהודעת הפסקת ההתקשרות מיום  4' להוריד את סעיף מס .4
 .ח וליד טרודי "עם רו

 

 0 לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .5
 

  בנוגע להרחבת תוכניות מתאר , לות ובינוי ערים אדריכ-הגדלת ההתקשרות עם יהלום הגליל
 .מ "לפני מע₪  121760מ לסך של "לפני מע₪  90199סמיע מסך של -כסרא

   

 ספר יסודיים בעלות של -אופק חדש בבתי - 6/09' זכתה במכרז מס -מ "קרינה בנייה ופיתוח בע
 .מ "כולל מע₪  148477

 

 ס מקיף מרכז הגליל "ביצוע שיפוצים בבי - 7/09' זכתה במכרז מס -מ "קרינה בנייה ופיתוח בע
 .₪  180400בעלות של 

  1/000הישיבה ננעלה בשעה      
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול 

 נביה אסעד          מהדי נסראלדין   
 ראש המועצה         גזבר המועצה / מזכיר 

 
 0העתקים 

 חברי המועצה
 ירושלים  –משרד הפנים 

 הצרת עילית  –פנים משרד ה
 חיפה  –משרד מבקר המדינה 


