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  2009 אוקטוברב 07
 
 

 סמיע -פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
  0910/  'ן מסין המנימ

 
 

 . מועצההבאולם הישיבות בבניין  0081:בשעה   0910/06/ שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 המועצה  ראש ממלא מקום –מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה  –די טרודי מר פא

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 

 חבר המועצה –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  – עלי סבאחמר 

 
 

 :  חסרים
 סגן ראש המועצה  –מר עבדאללה אברהים 

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

 
 

  :משתתפים 
 גזבר המועצה/ מזכיר  –י נסראלדין מהד

 
 

 : על סדר היום 
 .מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל  ₪ 200,000אישור קבלת סך של .1

 . 51' ביצוע כביש מס 214' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב ₪ 194,847.18העברת סך של .2

 .התקנת מערכת סולארית ליצור חשמל על מבני ציבור .3

  . מינוי דירקטור לתאגיד המים והביוב אישור .4

 .ע "ל תש"גביית אגרת חינוך לשנה.5

 .רים סופיים "סגירת תב.6
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והתחיל את הדיון בסעיפים לפי  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה  :ראש המועצה  אסעדנביה 

 . סדר היום 
 
 

 :הוחלט כדלקמן , לאחר התדיינות בין הנוכחים 
 
 ח היטל "מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל ע ₪ 200,000לאשר קבלת סך של .1

 . פיתוח ' והעברתם לחשבון קרן לעב 2009השבחה לשנת    
 
  51' ביצוע כביש מס – 214' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב ₪ 194,847.18לאשר העברת סך של .2

 . בכפר כסרא    
 
 וסקר ' ני ציבור באמצעות סאלח פראגלאשר התקנת מערכת סולארית לייצור חשמל על מב.3

 .  וזה מותנה בחתימת חוזה התקשרות קיס   
 
 כנציג מטעם הרשות בדירקטוריון תאגיד המים  59313387 ז"לאשר מינוי מר ופיק נסראלדין ת.4

 .  בנוסף לחבר יאסר גדבאן " מ "מעיינות זיו בע"והביוב    
 
 ב "עד כיתה י 3פר כל תלמיד החל מגיל  ₪ 64של ס "ע ע"ל תש"לאשר גביית אגרת חינוך לשנה.5

 . עבור ביטוח תאונות אישיות ושירותי בריאות השיניים    
 
 : רים סופיים כדלקמן "לאשר סגירת תב. 6
 
 והקטנת תקציב ₪  580,480ס של "הביצוע היה ע –השלמת פרוייקט געתון  – 212' ר מס"תב(א)

 .₪  2,919קיים גרעון בסך של , ₪  577,561של  סךל    
 
 קיים , ₪  1,268,490.42ס של "הביצוע היה ע – 8,30ביוב מרכזי כבישים  – 213' ר מס"תב( ב)

  .₪  31,401.41סך של בגרעון       
 
 הביצוע היה ,  ₪ 194,847.18הגדלת תקציב בסך של  – 51' ביצוע כביש מס – 214' ר מס"תב( ג)

 .בגובה התקציב המאושר  ₪ 3,844,396.18ס של "ע      
 
 והקטנת  ₪  168,115ס של "הביצוע היה ע –' ת שאיבה חוסן שלב בתחנ – 228' ר מס"תב( ד)

 . התקציב בגובה הביצוע       
 
 ר מאחר וההלוואה לא "ביטול התב –ש מעלות "מערכת בקרת מתקנים מט – 233' ר מס"תב( ה)

 .  אי עיריית מעלות תרשיח"ע נוצלה      
 
 בגובה התקציב  ₪ 220,000ס של "הביצוע היה ע –השלמת פיתוח כבישים  – 234' ר מס"תב( ו)

 .המאושר     
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 קיים עודף ,  ₪ 897,913ס של "הביצוע היה ע –בניית גן ילדים סמיע  – 236' ר מס"תב( ז)

 .₪  2,655.75סך של ב      
 
 ר מאחר ולא אושר תקציב בעקבות אי "ול התבביט –ורת חוץ אחסכון בת – 241' ר מס"תב( ח)

 .עמידה בקריטריונים של משרד האנרגיה        
 
 קיים עודף בתקציב , ₪  359,372.60ס של "הביצוע היה ע –שיקום כבישים   - 251' ר מס"תב( ט)

 .₪  548.90של  ס"ע      
 
   בגובה התקציב  ₪ 350,000ס של "הביצוע היה ע – 50ביצוע כביש מס  – 256' ר מס"תב (י)

 .המאושר      
 
  ₪ 150,000ס של "יצוע היה עבה –ס אחווה סמיע "עבודות פיתוח בי – 257' ר מס"תב( א"י)

 .בגובה התקציב המאושר           
 

 
 
 

  19:00הישיבה ננעלה בשעה 
 
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול 

 נביה אסעד          מהדי נסראלדין   

 ראש המועצה         גזבר המועצה / ר מזכי

 

 
 :העתקים 

 חברי המועצה
 ירושלים  –משרד הפנים 
 צרת עילית נ –משרד הפנים 

 חיפה  –משרד מבקר המדינה 
- נ/ר-


