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  2009 בדצמבר 09
 
 

 סמיע -פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא
  90/21  'ן מסין המנימ

 
 

 . מועצההבאולם הישיבות בבניין  00002בשעה   90/21900 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 המועצה  ראש ממלא מקום –מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה –ה אברהים מר עבדאלל

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

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

 
 
 

 :  חסרים
 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 
 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 

 
 
 

  0משתתפים 
   מחלקת גבייה מנהל  –ח נסראלדין מר סמי

 גזבר המועצה/ מזכיר  –מהדי נסראלדין 
 
 
 

 0 על סדר היום 
  30/9/09ח רבעוני תקופתי עד "אשור דו .1

  2010אשור צוו מסים לשנת  .2

 חידוש מינוי מנהל הארנונה  .3

 התקשרות בחוזים שונים  .4

 רים סופיים "סגירת תב .5
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לסדר  וביקש הוספת סעיפים ברך את הנוכחים ,פתח את הישיבה  0ראש המועצה  אסעדנביה 

 : ם והי
 
 רשים והגדלת   גהקמת שני מ – 252' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב₪  12.1/0,10העברת סך של ( א)

 .תקציב ה       
 
 .ביצוע קו ביוב בסמיע  – 176' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב₪  /980,0העברת סך של  ( ב)
 
 .ציבית ממשרד החקלאות לביצוע דרכים חקלאיות אישור קבלת הרשאה תק( ג)
 

( א)' ף מסיסע 0  ל לסדר היום"הנ פיםלאשר הוספת הסעי ברוב חברי המליאההוחלט 0 החלטה 
( 8)' וסעיף מס( 2)' כסעיף מס( ג)' וסעיף מס( 6)' יף מסעכס( ב)' סעיף מס. ( 8)' כסעיף מס

 ( , 0)' מסדר היום עובר להיות סעיף מס
 

 , ודי וסלאח שומרי התנגדו להוספת הסעיפים לסדר היום סלמאן טר
 

 0הוחלט כדלקמן . לאחר התדיינות בין הנוכחים 
 
 ( . ח"מהדוב העתק "מצ). 30/09/09ח הרבעוני התקופתי עד "לאשר ברוב חברי המליאה את הדו .1
 

 , ח "סלמאן טרודי וסלאח שומרי התנגדו לאישור הדו
 
 ר "למ₪  80,/1שיעור מס הארנונה יעמוד על סך של ,  2010לאשר את צוו המסים לשנת  .2

  . מגורים     
 
 .  2010לאשר חידוש מינוי מר סמיח נסראלדין כמנהל הארנונה לשנת  .3
 
 מי פלואר שירותי כח  -הפעלת בריכת שחייה קנטרי הגליל ל – 08/09' לאשר מסירת מכרז מס .4

 .  2010שנים וזאת החל משנת  5לתקופה של   ₪ 1.000בעלות חודשית של , אדם      
 

 , נמנע 0 סלמאן טרודי 
 
   – 252' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב₪  12.1/0,10לאשר ברוב חברי המליאה העברת סך של  .5

 .י תקבול בפועל "שים כולל הגדלת תקציב עפהקמת שני מגר     
 

 ,סלאח שומרי וסלמאן טרודי התנגדו 
 
 ביצוע  – 176' ר מס"פיתוח לתב' מקרן לעב₪  /980,0י המליאה העברת סך של לאשר ברוב חבר. 6

 . קו ביוב בסמיע      
 

 ,סלמאן טרודי התנגד 
 
  .₪ 429.120ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות לביצוע דרכים חקלאיות ע.7

 . השתתפות המועצה  40% -כמענק ממשרד החקלאות ו 60%   
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 : רים סופיים כדלקמן "סגירת תבלאשר . 8
 

 .בגובה התקציב המאושר ₪  69.020/ס של "הביצוע היה ע –קו ביוב סמיע  – 176' ר מס"תב (א)
 

 .בגובה ההכנסות ₪  660.992ס של "הביצוע היה ע –קירוי מגרש כסרא  – 237' ר מס"תב (ב)
 

 .ההכנסות  בגובה₪  668.104ס של "הביצוע היה ע –קירוי מגרש סמיע  – 238' ר מס"תב (ג)
 

 קיים עודף , ₪  960.616,10ס של "הביצוע היה ע – 16ביצוע כביש  – 250' ר מס"תב( ד)    
  .פיתוח ' אשר יועבר לקרן לעב.  ₪ 1.424,00בפרוייקט בסך של          

 
 בגובה התקציב ₪  222.1/0,10ס של "הביצוע היה ע –הקמת שני מגרשים  – 252' ר מס"תב (ה)   

  .המאושר          
 

 קיים עודף בפרוייקט   , ₪  /486.0/0,8ס של "הביצוע היה ע –הסדרת ניקוז  – 255' ר מס"תב( ו)   
 .פיתוח ' אשר יועבר לקרן לעב.  ₪ 92,/24.20בסך של         

 
 קיים , ₪  288.226ס של "הביצוע היה ע –אופק חדש בבתי ספר יסודיים  – 258' ר מס"תב( ז)   

 .פיתוח ' אשר יועבר לקרן לעב. ₪  6.009ודף בפרוייקט בסך של ע        
 

 ,נמנע 0 סלמאן טרודי 
 
 

  2/000הישיבה ננעלה בשעה 
 
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול 

 נביה אסעד          מהדי נסראלדין   

 ראש המועצה                  גזבר המועצה / מזכיר 

 
 

 0העתקים 
 חברי המועצה

 ירושלים  –ד הפנים משר
 צרת עילית נ –משרד הפנים 

 חיפה  –משרד מבקר המדינה 
- נ/ר-


