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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/03  'ין מסין המנמ 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   00081בשעה   10/03/02 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ש המועצה ראממלא מקום  – סמיח עבדאללהמר 
 המועצה  סגן ראש – פאדי טרודימר 

 סגן ראש המועצה  –מר עבדאללה אברהים 
 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 

 חבר המועצה  – עלי סבאחמר 
 חבר המועצה  – פנדי פלאחמר 

 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 
 
 
 

 0חסרים 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 
 
 
 

 0משתתפים 
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 .  31/12/09אישור הדוח הרבעוני התקופתי עד  .1

 . דרכים חקלאיות בכסרא סמיע  – 01/10' מסירת מכרז מס .2

 .שיקום כבישים פנימיים ' ביצוע עב – 02/10' מסירת מכרז מס .3

 .רא סמיע מרכז ילדים הורים כס – 04/10' מסירת מכרז מס .4

 . בכסרא  7' הסדרת תוואי כביש מס .5

 .התקשרות בחוזים שונים  .6
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והודיע כי התבשרנו היום  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
על  הפנים י משרד הפנים כי הרשות נכללה ברשימת הרשויות האמורות לקבל פרס שר"ע

 : בסעיפים לפי סדר היום והתחיל את הדיון ריו כמוכן המשיך בדב,  2008תקין לשנת  ניהול 
 

 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 ב העתק "מצ. ) 31.12.09את הדוח הרבעוני התקופתי עד לאשר ברוב חברי המליאה . 1

 ( .מהדוח     
 

 . נמנע לאישור הדוח 0 סלמאן טרודי 
 
 עמאד  לקבלןסמיע  -ביצוע דרכים חקלאיות בכסרא  – 01/10' למסור את מכרז מס. 2

 . מ "כולל מע₪  222,822מ בסכום של "עבדאללה ובניו בע     
 
 שיקום כבישים פנימיים לקבלן כרים עבדאללה ' ביצוע עב – 02/10' למסור את מכרז מס. 3

 . מ "כולל מע₪  386,708מ בסכום של "בע    
 
 בבדיקה אצל נמצא ז ילדים והורים מאחר והעניין כמר – 4' לדחות את הדיון בסעיף מס. 4

 .היועץ המשפטי של הרשות     
 
   היזם , בכסרא מאחר והכביש עולה על בתים קיימים  7' לאשר תיקון תוואי כביש מס. 5

 .כסרא סמיע . מ.מבשם      
 
 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן . 6
 

 .מהצעת הקבלן הזוכה 7.2%אלבסמה בשיעור של ס "תכנון הרחבת בי –מחמוד בריק ( א)    
 

   ₪ 800בעלות חודשית של ס אחווה סמיע הישן "השכרת בי –תנועת הנוער הדרוזי ( ב)    
 .לקיום פעילות בלתי פורמאלית אחרי הצהריים           

 
   לבדיקת החזרי מס הכנסה וביטוח לאומי   -מ "חברת אימפקט בקרה וניהול בע( ג)    
 .בפועל מההחזר  22%בשיעור של           

  
  18030הישיבה ננעלה בשעה  

 
 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול  

  אסעדנביה           מהדי נסראלדין    

 ראש המועצה        גזבר המועצה / מזכיר 

 

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 

 חיפה                                                 ,משרד מבקר המדינה 
 נ/ר


