פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית שלא מן המניין מס" 81/20
הישיבה התקיימה ביום שלישי ( )2.38.31820בשעה  20:88באולם הישיבות בבניין המועצה
נוכחים :
 .1מר ראתב נוגידאת-ממלא מקום וסגן ראש הרשות .
 .2מר עיסא מוסא  -חבר המועצה.
 .3מר חיראללה דלאשה  -חבר המועצה.
 .4מר עאטף גועבאט  -חבר המועצה .
 .5מר חאלד סולימאן  -חבר המועצה .
 .6מר באסם פוקרא-חבר המועצה .
נעדרים:
מר סאלח סולימאן – (יו"ר הרשות (מחלה) ,מר סאמי נוגידאת  ,מר סאלם עפאן
מר אברהים נוגידאת.

משתתפים:
עו"ד מרואן טאהא  :יועץ משפטי.
גב" סוריה נוגידאת :יועצת לקידום מעמד האישה.
חסרים-:
עו"ד רימונדה סולימאן  :מבקרת פנים.
על סדר היום -:
 .1תקציבים בלתי רגילים
 .2המלצות ועדת תמיכות לשנת .2118
מר ראתב נוגידאת-מ"מ וסגן ראש הרשות
הגזבר מר מרואן דלאשה פנה מס" פעמים למר אברהים נוגידאת ששמש יו"ר הישיבותבבקשה
לחתום על הפרוטוקולים של -:ישיבה מן המניין מס"  6/17וישיבה שלא מן המניין מס" . 10/17מר
אברהים נוגידאת לא רצה לחתום .

ה ח ל ט ה :הוחלט פה אחד להסמיך מר עאטף גועבאט לחתום על הפרוטוקולים הנ"ל במידה
ומר אברהים נוגידאת לא יחתום תוך שבוע.
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תקציבים בלתי רגילים3
מר ראתב נוגידאת –ממלא מקון וסגן ראש הרשות.
ערב טוב לכולם.

מר מרואן דלאש ה גזבר הרשות יציג בפניכם את התקציבים לאישורכם-:

1טבלה תברים
2טבלה תקציב בלתי רגיל

מס' תב"ר שם תב"ר

מקור מימון

1.1

פיתוח ארגוני המועצה

משרד הפנים

1.2

הנגשת מסגד קיים

1.3

פיתוח מרכז היישוב
התייעלות אנרגיטית

מ.הפנים אגף
דתות
מ.הפנים

מיפו ומספור ושילוט רחובות
סקר נכסים
חוקי עזר
הטמעת טכנולוגיה

מתכנן קבלן
מבצע
-

-

-

-

מ.הפנים
מ.הפנים
מ.הפנים
מ.הפנים
מ.הפנים

סכום
. ₪ 234736
₪ 117511
₪ 519163
₪ 582261
₪ 3111111
₪ 1515111
₪ 451111
₪ 51111
₪ 75111
₪ 51111

1.4

תוספת לבניין המועצה

משרד הפנים
ת.רגיל

-

-

₪ 711111
₪ 242119

1.5

מצלמות עיר ללא אלימות

1.6

נגישות אקוסטית מקיף
נגישות אקוסטית אלראזי
נגישות אקוסטית אלנגאח

משרד ביטחון
פנים
ת.רגיל
משרד ביטחון
פנים
מ.החינוך

-

-

-₪ 18111
₪ 2111
₪ 91111
-

-

-

1.7

בנית  3כיתות
גנים טיפוליים
הצטיידות למעבדות
מדעים יסוד וחט"ב
הצטיידות עבור הנגשה
לתלמידים מוגבלים

מ.החינוך

-

-

₪ 61111
₪ 31111
₪ 31111
₪ 2255757

מ.חינוך

-

-

₪ 281179

מ.חינוך

-

-

₪ 78472

1.8
1.9

2

2.1

הצטיידות טכנולוגית מגמות
תיכון
שדרוג ותחזוקה של
אמצעים דיגיטליים
והוגשה תוספת תקציב ע"ס
סימון והתקני בטיחות

2.3
2.4

אולם ספורט
הקמת מגרש כדורגל

2.5
2.6
2.7

מגרש דשא סינטטי
חדר כושר ציוד
שדרוג תאורת מתקני
ספורט קהילתיים

2.1
2.2

-

-

₪ 172511

מ.חינוך

מ.שוויון חברתי -
ת.רגיל

-

רשות לבטיחות
בדרכים
ת.רגיל

-

-

טוטו ווינר
טוטו ווינר
רשות לפיתוח
הגליל
טוטו ווינר
טוטו ווינר
טוטו ווינר
ת.רגיל

-

-

₪ 234511
₪ 65511
₪ 12418
₪ 42111
₪ 4667
₪ 5511111
₪ 3611135
₪ 615111

-

-

₪ 611111
₪ 181111
₪ 211111
₪ 22768

ה ח ל ט ה
הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.
 8.2סל מדע – 8102משרד מדע וטכנולוגיה ע"ס . ₪ 16610
ה ח ל ט ה
הוחלט פה אחד לאשר את התב"ר.
 8.2הצטיידות חנ"ג –מ.החינוך ע"ס .₪ 29626
ה ח ל ט ה
הוחלט פה אחד לאשר את התב"ר.

המלצות ועדת תמיכות לשנת .2118
מר באסם פוקרא –יו"ר ועדת התמיכות המשנה.
ועדת התמיכות המשנה התכנסה ונכחו מר באסם פוקרא ומר חאלד סולימאן .נעדר מר סאלם עפאן
להלן המלצת ההועדה -:
תמיכות מסעיף ספורט ותרבות-:
עמותת ספורט בועיינה – נוג'ידאת  ₪ 250000 -:כולל כל הבקשות
עמותת אלנגדה ₪ 200000 -:
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עמותת אלפרוסיה  ₪ 50000 -:כולל כל הבקשות .
תמיכות מסעיף פעולות נשים ומעמד האישה
עמותת נשים ₪ 25000 -:
עמותת שוויון ולאחדות  ₪ 10000 -:כפוף להשלמת מסמכות לרבות הסבר הפעילות בישוב .
תמיכות מסעיף פעולות לבעלי מוגבלויות
עמותת טאהא חוסיין ₪ 10000 -
עמותת בדור אלחיר₪ 10000 -
תמיכות מסעיף בריאות
עמותת פסיפיק  ₪ 10000כפוף להשלמת להשלמת מסמכות לרבות הסבר הפעילות בישוב
הועדה מאשרת את התמיכות הנ"ל בכפוף להשלמת המסמכים .

ה ח ל ט ה-:
לאחר דיון במליאת המועצה הוחלט פה אחד לאשר את התמיכות כמפורט כדלקמן בכפוף להשלמת
המסמכים הנדרשים אשר צויינו בפרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית ואומצו ע"י ועדת המשנה
מיום  13.13.2118להלן חלוקת התמיכות והשינויים בסעיפים התקציביים-:

תמיכות מסעיף ספורט ותרבות-:
עמותת ספורט בועיינה – נוג'ידאת  ₪ 231111 -:כולל כל הבקשות
עמותת אלנגדה ₪ 211111 -:
עמותת אלפרוסיה  ₪ 71111 -:כולל כל הבקשות .
תמיכות מסעיף פעולות נשים ומעמד האישה
עמותת נשים ₪ 25111 -:
עמותת שוויון ולאחדות  ₪ 11111 -:כפוף להשלמת מסמכות לרבות הסבר הפעילות בישוב .
לבצע שינוי בתקציב  -:העברה מסעיף תמיכות בריאות לסעיף נשים ומעמד אישה סך ₪ 11111
תמיכות מסעיף פעולות לבעלי מוגבלויות
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עמותת טאהא חוסיין . ₪ 11111 -:
עמותת בדור אלחיר. ₪ 11111 -:
תמיכות מסעיף בריאות
עמותת פסיפיק ₪ 11111 -:
שינויים בסעיפים התקציביים-:
 .1סעיף תמיכות דת ע"ס  30000להעמיד על  0ולתקצב לסעיף פעולות שונות או עבודת קבלנים
בסך . ₪ 30000
 .2סעיף תמיכות בריאות  :להעמיד ע"ס  ₪ 10000ולתקצב סעיף תמיכות נשים ומעמד האישה
בסך  . ₪ 35000ולתקצב תוספת  ₪ 10000לסעיף פעולות דת שונות או קבלנית .
 .3סעיף תמיכות בפעולות לבעלי מוגבלויות להעמיד ע"ס  ₪ 20000ולתקצב תוספת ₪ 10000
לסעיף דת פעולות שונות /קבלניות
 .4את הסכום בסך של  ₪ 50000שיועד לדת פעולות שונות או/וקבלניות מיועד לעבודות הרחבת
והסדר חניית ו/או עבודות אחרות למסגד אבו בקר.
המועצה תשלם מקדמה בסך  50000לעמותת אלנגדה ו ₪ 50000 -לעמותת ספורט בועיינה -
נוג'ידאת .במידה והמסמכים החסרים של כל עמותה בנפרד לא יושלמו תוך חודש ימים
,העמותות יתבקשו להחזיר את הכסף ,והעמותות יחתמו על מסמך התחייבות בהתאם .
רשם הפרוטוקול :מרואן דלאשה – גזבר הרשות.
_________________________________
גזבר הרשות
מרואן דלאשה
ממלא מקום וסגן ראש הרשות
ראתב נוגידאת
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