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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  10/10  'ין מסין המנמ 
 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   00081בשעה   10/10/05 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

  0נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ם ראש המועצה ממלא מקו –מר סמיח עבדאללה 
 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  –מר פנדי פלאח 
 חבר המועצה  –מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 
 
 

 0חסרים 
 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 
 
 

 0פים משתת
 גזבר המועצה 0 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 .בחירת סגן לראש המועצה  .1

 . 9//0ביקורת דוחות כספיים לשנת  .0

 .ס אלבסמה "קבלת הרשאה תקציבית מקרן שלם לרכישת ציוד לבי .3

 .פתיחת חשבון בנק נפרד עבור דמי ניהול פנסיה תקציבית  .4

 .קום כבישים וסגירתו שי 0//01' הגדלת היקף ביצוע מכרז מס .5

 .בכסרא  /1' אישור תוכנית מפורטת להזזת תוואי כביש מס .6

 . התקשרות בחוזים שונים  .7

 

 

 



 0 

 

והתחיל את הדיון  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעד נביה
 : בסעיפים לפי סדר היום 

 
 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
 .וסף עלואן סגן ראש המועצה לאשר בחירת מר י. 1
 
 י "המבוקרים ע 9//0מליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים של המועצה לשנת . 0

 ' כמוכן דנה בהמלצות ועדת הביקורת מס, ח סמיר אסמר מטעם משרד הפנים "רו    
 .  (9.0/1/03/.מיום  1//01' ב העתק מפרוטוקול ועדת הביקורת מס"מצ. ) 1//01    

 
 ס "לרכישת ציוד לבי ₪ 800000ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית מקרן שלם ע. 3

 . לחינוך המיוחדאלבסמה     
 
 . לישיבה הבאה 4' לדחות את הדיון בסעיף מס .4
 
 .לישיבה הבאה  5 'מס לדחות את הדיון בסעיף. 5
 
  'בגוש מס /1' להזזת תוואי כביש מסש המועצה "עתוכנית מפורטת  הגשת לאשר. 6

 בכסרא לפי התכנון שהוגש לוועדה המחוזית לתכנון  13,/8,9,1חלקי חלקות  90071    
 . י אדריכלית רוזה דיאמינט יהלום בגליל"ובנייה ע    

 
  :לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן . 7

 
 ' ביצוע סלילת כביש מס,  1011/' זכה במכרז מס – מ"עמאד עבדאללה ובניו בע( א)     

 .   ₪ 3480854בכסרא בעלות של  0/           
 

 פיקוח על ביצוע העבודה בגן ילדים במרכז   – אדריכל ומהנדס –ד מולא 'מג( ב)     
 . מערך החשבונות המאושרים של הקבלן %2.5 בעלות של סראהכפר כ            

 
 

  30018ישיבה ננעלה בשעה  ה
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול   
  אסעדנביה           נסראלדין מהדי      
 ראש המועצה        גזבר המועצה 0 מזכיר   
 

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

                                                 חיפה, משרד מבקר המדינה 
 /0/1 נ0ר


