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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/06  'ין מסין המנמ 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   10/60/08 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ראש המועצה ממלא מקום  –מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  – פנדי פלאחמר 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר עבדאללה אברהים 

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

 
 

 :משתתפים 
 גזבר המועצה / מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . 31.03.2010אישור דוח רבעוני תקופתי עד  .1

 .בפני המליאה  02/10' הנחת המלצות ועדות הנחות מס .2

 .מגרש משולב בסמיע  – 03/10' מסירת מכרז מס .3

 .ביצוע דרכים חקלאיות  – 01/10' הגדלת מכרז מס .4

 . יים רים סופ"סגירת תב .5

 .התקשרות בחוזים שונים  .6
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לסדר  ףוביקש הוספת סעי ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
לביצוע פרוייקט , והוא אישור קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד להגנת הסביבה היום 

 .תוכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת 
 

 . ( 7)' כסעיף מסל לסדר היום "נה ףהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעי :החלטה 
 

 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
 ( .ב העתק מהדוח"מצ) . 31.03.2010לאשר את הדוח הרבעוני התקופתי עד . 1
 
 . הונחו על שולחן המליאה בפני המליאה 02/10' המלצות ועדת הנחות מס. 2
 
 מ "בסמיע לקבלן כרים עבדאללה בע ביצוע מגרש משולב – 03/10' מס זלמסור את מכר. 3

 . מ"כולל מע₪  572,926בעלות של      
 
 . באהדרכים חקלאיות לישיבה הביצוע  04/10' לדחות את הדיון בסעיף הגדלת מכרז מס .4
 
 :רים סופיים כדלקמן "לאשר סגירת תב. 5
 

 מהעודף  ₪ 1,189העברת סך של  – שיפוץ מרכז פיס קהילתי – 242' ר מס"תב( א)     
 בגובה  ₪ 108,854ס "הביצוע היה ע, ל וסגירתו "ר הנ"המצטבר בשוטף לתב             
 .ההכנסות             

 
 מהעודף המצטבר ₪  84,826העברת סך של  – הנחת קווי מים – 248' ר מס"תב( ב)      

 .גובה ההכנסות ב  ₪ 188,917ס של "הביצוע היה ע, ל וסגירתו "ר הנ"בשוטף לתב            
 

 בגובה ₪  1,000,000ס של "הביצוע היה ע – סופייםגרעונות כיסוי  – 267' ר מס"תב( ג)       
 . המאושר  התקציב             

 
 בגובה  ₪ 542,592ס של "הביצוע היה ע – סופייםגרעונות כיסוי  – 268' ר מס"תב( ד)       

 .התקציב המאושר              
 
 ניקוז לתוכנית מתאר כסרא  יתקשרות חוזית עם המתכנן עמוס דנק לתכנון נספחלאשר ה. 6

 . מ"לפני מע₪  12,000 כל תוכנית, סמיע      
 
 לאשר קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד להגנת הסביבה לביצוע פרוייקט תוכנית . 7

  -שרד ועל חשבון המ₪  75,662מזה ₪  83,228ס של "חינוכית לצמצום נפחי פסולת ע      
 . על חשבון הרשות₪  7,566     

  18:30ישיבה ננעלה בשעה  ה
 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול  

  אסעדנביה           מהדי נסראלדין      
 ראש המועצה        גזבר המועצה / מזכיר   
 

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

 חיפה                                                , ה משרד מבקר המדינ
 נ/ר


