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 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  40//1' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   /0448בשעה   40140//1שלישי הישיבה התקיימה ביום  

 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  -מר נביה אסעד 
 ראש המועצהסגן  –מר פאדי טרודי 

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

 חבר המועצה -מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –אנם 'מר נשאב ג

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 חבר המועצה -מר זיד פלאח 

 
 

 0חסרים 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 

 
 

 0משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 0על סדר היום 
 . 2010ח כספי שנתי לשנת "אשור דו .1

 .אשור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבניית יחידת גן ילדים בכסרא  .2

 .אשור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור תשתיות היקפיות לגן ילדים כסרא .3

 .ל מבני ציבור התקנת מערכת סולארית ליצור חשמל ע .4

 .התקשרות בחוזים שונים  .5
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וביקש לעמוד דקת דומיה לזכרו של המנוח מר , פתח את הישיבה ראש המועצה  –נביה אסעד 
, בשמי ובשם חברי המועצה , ל שכיהן בתפקיד ממלא מקום ראש המועצה "סמיח עבדאללה ז

ה ומעלים על נס את עמלו עובדיה ותושבי שני היישובים אנו משתתפים בצערה של המשפח
 .שיהיה זכרו ברוך , ופועלו בעת כהונתו ותרומתו הנדיבה לקידום ענייני המועצה 

 
אנם וקיווה כי יעבוד 'ראש המועצה המשיך בדבריו ובירך את חבר המועצה הנכנס מר נשאב ג
 כמוכן ביקש הוספת, בשיתוף פעולה יחד עם כלל חברי המועצה והנהלת הרשות לטובת הכלל 

 :סעיפים לסדר היום  4
 

 .אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך עבור הנגשת כיתות ליקויי שמיעה  .א
 .מ "הצטרפות מועצה מקומית מעיליא לתאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע .ב
 .מינוי נציג בוועדת הבוחנים למכרזים בדבר משרות פנויות  .ג
 .שינוי בהרכב ועדות המועצה  .ד
 

' כסעיף מס א' סעיף מס : ל לסדר היום"הנהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיפים  0חלטה ה
 ( . 9)' כסעיף מסד ' וסעיף מס( 8)' כסעיף מס ג' סעיף מס, ( 7)' כסעיף מס ב' סעיף מס,  (6)
 

 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
  .ח "ב העתק מהדו"מצ . 2010הכספי השנתי לשנת ח "את הדו ברוב חברי המליאהלאשר  .1
 

 .ח היות וישנם סעיפים שלא מובנים לו "התנגד לאישור הדו0 סלמאן טרודי 

   

לבניית גן ₪  505,0/4ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע .2
 .ילדים בגרעין הכפר כסרא 

 
עבור תשתיות ₪  00,444של  ס"עלאשר פה אחד קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  .3

 .חיילים משוחררים בכסרא ' היקפיות גן ילדים שכ
 

לאשר פה אחד התקנת מערכת סולארית לייצור חשמל על מבני הציבור באמצעות חברת  .4
מותנה , עבור כל גג מושכר לשנה , מ "לפני מע₪  0,044/מ בעלות של "ביאקולוגיק בע

 . ת מצברים בחתימת חוזה התקשרות בהתאם ואי התקנ

 
 : התקשרות בחוזים כדלקמן  ברוב חברי המליאהלאשר  .5
 

מועדונית כסרא , מועדון נוער  – //401' פיקוח על מכרז מס – מ"כמיל מהנדסים בע (א)
 .מערך חשבונות הקבלן המאושרים  5.0%בשיעור של 

 

הכנת תוכנית מפורטת הסדרת קווי בניין ובינוי מרכז אזרחי מכרז  –דיאמינט רוזה  (ב)
 .מ "כולל מע₪  0,444גליל בעלות של ה

 
 . נמנע מלהצביע 0 סלמאן טרודי 
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להנגשת ₪  84,444/ס של "לאשר פה אחד קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ע .6

 . רובית כסרא 'ס ח"ס מקיף מרכז הגליל ובי"כיתות ליקויי שמיעה עבור בי

 

 .מ "וב מעיינות זיו בעלאשר פה אחד הצטרפות מועצת מעיליא לתאגיד המים והבי .7
 

ר רפיק אברהים נציג ציבור מטעם המועצה בוועדת הבוחנים "לאשר פה אחד מינוי ד .8
 .למכרזים בדבר משרות פנויות ברשות 

 
הנהלה , אנם חבר המועצה החדש חבר בועדת מכרזים 'לאשר פה אחד מינוי מר נשאב ג .9

 . חינוך ותנועה , וכספים 

 
 

 
  0044/הישיבה 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

 


