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 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  11/03' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   11/03/01 שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 

 ראש המועצה   מקום ממלא –עבדאללה  סמיחמר 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 

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

 חבר המועצה -מר מישיל נאסר 
  
  
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה –מר פאדי טרודי 

 חבר המועצה  -מר עלי סבאח 
 חבר המועצה -מר זיד פלאח 

 החבר המועצ –מר סלמאן טרודי 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . 31.12.2010ח רבעוני תקופתי עד "אישור דו .1

 . 01/11' אישור החלטת ועדת תמיכות מס .2

 .קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך עבור הנגשת כיתות ליקויי שמיעה  .3

 .חינוך וציבור  מ לבניית מוסדות"פתיחת חשבון עזר בדקסיה ישראל בע .4

 .תעסוקה ומגורים , אישור תוכנית מפורטת לשינוי ייעוד מחקלאי למסחר  .5

 .התקשרות בחוזים שונים  .6
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: וביקש הוספת סעיף לסדר היום והוא ברך את הנוכחים , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
 . ת לתכנון ובנייה מעלה הגליל חבר בועדה המקומינציג המועצה מינוי ממלא מקום לראש המועצה כ

 
 .  (7)' סעיף מסכל לסדר היום "הנ ףהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעי :החלטה 

 
 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 

 ( .ח"ב העתק מהדו"מצ).  31.12.2010ח הרבעוני התקופתי עד "לאשר פה אחד את הדו .1

   

לאגודת הספורט בנוגע למתן תמיכה כספית  01/11' את המלצת ועדת תמיכות מסלאשר פה אחד  .2
 . איחוד בני כפר סמיע כדורגל

 
הנגשת כיתות ליקויי  עבור₪  600000ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ע .3

 . מקיף מרכז הגלילס "רובית ובי'ס ח"שמיעה בי
 

י "לכל פרוייקט שיינתן ע 2011-2012מ לשנים "לאשר פה אחד פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע .4
בעל זכות חתימה 0 ראש המועצה 0  035328129ז "תנביה אסעד בעלי זכות החתימה יהיו מר , מפעל הפיס 

  . (ב)בעל זכות חתימה , גזבר המועצה / מזכיר 0 024740789ז "תומהדי נסראלדין , ( א)
 

י מר "תעסוקה ומגורים שהוגשה ע, מחקלאי למסחר  לאשר פה אחד הגשת תוכנית מפורטת לשינוי ייעוד .5
 .נהאד אלמן בהתאם לחוק התכנון והבנייה 

 
סק העח בעל "היה עי יודגש כי התוכנית תוגש בשם המועצה והינה מאושרת על ידה אך מימון העלויות

 . דהיינו מר נהאד אלמן 
 

 : התקשרות בחוזים כדלקמן פה אחד לאשר  .6
 

ינוך לחס "אספקת והתקנת  חדר סנוזלין לבי 01/11' במרכז מס הזכ – תפישר טכנולוגיות רפואיו (א)
 .מ "כולל מע₪  108213מיוחד בעלות של 

 

כולל ₪  195164ביצוע דרכים חקלאיות בעלות של  02/11' זכה במכרז מס – מ"כמיל מהנדסים בע (ב)
 .מ "עמ

 

בכפר כסרא בעלות של  בניית מועדון נוער ומועדונית 03/11' זכה במכרז מס – מ"כנרי בניין בע (ג)
 .מ "כולל מע₪  4193278

 
ההמשך יבוא בעת קבלת , ₪  203000000בשלב זה הרשות תחתום על חוזה בגובה ההרשאות דהיינו 

 .הרשאות תקציביות 
 
לאשר פה אחד מינוי מר נהאד חטיב מהנדס המועצה ממלא מקום ראש המועצה כנציג המועצה חבר  .7

 . מעלה הגליל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול      
 נביה אסעד        מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       גזבר המועצה /מזכיר     
 

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

      חיפה, משרד מבקר המדינה 
  2011נ /ר


