פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית מן המניין
מס" 71/3
הישיבה התקיימה ביום ראשון ()415..50.41בשעה  40:..באולם הישיבות בבניין המועצה
הזמנה שלישית
נוכחים :
 .1מר סאלח סולימאן  -ראש המועצה .
 .2מר ראתב נוגידאת – מ"מ וסגן ראש המועצה .
 .3מר אברהים נוגידאת  -חבר המועצה .
 .4מר חיראללה דלאשה  -חבר המועצה .
 .5מר עאטף גועבאט – חבר המועצה.
 .6מר סאמי נוגידאת – חבר המועצה.
 .7מר באסם פוקרא – חבר המועצה.
 .8מר עיסא מוסא – חבר המועצה.
 .9מר חאלד סולימאן – חבר המועצה.
 .11מר סאלם עפאן – חבר המועצה.
נעדרים-:
 .1אין.
משתתפים -:
 54עו"ד מרואן טאהא  -היועץ משפטי5
 .2מר גלאל בנא  ,מר בלאל עבאס –הפעלת ההקלטה.
חסרים:
 .1עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים
 .2גב" סוריה נוגידאת – יועצת לקידום מעמד האישה.
על סדר היום :
.1
.2
.3
.4

הודעות ראש הרשות.
המלצות ועדת מכרזים.
הארכת חוזים.
שונות.

1

54הודעות ראש הרשות.
מר סאלח סולימאן-ראש הרשות
בראשותכם אני מציע להתחיל עם המתכננים.
הוזמנו המתכנן גדי בעניין מרכז היישוב ושגיא בעניין אנרגיה סולרית.
אינג" גדי -:
אני מציג בפניכם את הסקיצות לאופן בו יראה מרכז היישוב  ,לאחר מכן נעבור לתכנון מפורט.
אינג" שגיא :
אני מציג בפניכם את הכדאיות להשקעה בפרויקט ,ע "י יצור חשמל וחסכון בחשבונות החשמל שהמועצה
משלמת.
מבחינת ההקרנות :העניין נבדק ע"י משרד הבריאות וחברת חשמל אין קרינה  ,במרחק  4מטר מממיר אין
קרינה  ,במרחק  2מטר יש קרינה כמו קרינת פלאפון או לוח חשמל בבית
אני מציע למקם את הממיר על הגג.
מר חיראללה דלאשה
אני מציע במקום אנרגיה סולרית להחליף את התאורה ללידם.
מר סאלח סולימאן-ראש הרשות
בעניין הלידים ייועד תקציב מתקציב הפיתוח השנתי.
.2המלצות ועדת מכרזים.
מר סאלח סולימאן-ראש הרשות -:הפעלת מעון יום לגיל הרך - :מפעיל זכיין רנד הצללת גני ילדים - :
פטוריז .כביש מחבר בועיינה נוגידאת  -עוזיר  -קבלן זוכה מובילי מרכז.
כלי אצירה  :המכרז נפסל ולאחר מכן פורסם מחדש.
אני מודיע אחר שעיינתי בפרוטוקול ועדת המכרזים ובהמלצה  ,החלטתי שלא להכריז על מציע יחיד
כזוכה מחשש לתיאום עמדות .במכרז בסיבוב הראשון השתתפו שני מציעים ובסיבוב השני רק מציע אחד
מביניהם כאשר ההצעה של אותו מציע בסבוב השני עולה באופן ניכר מזו שהייתה בסיבוב הראשון ולכן
קיים חשש לתיאום עמדות.

ה ח ל ט ה-:

הוחלט ומאחר למכרז זה כפי שנערך בשני סיבובים ולא נבחר מציע  ,המליאה מסמיכה את
ראש הרשות לנהל מו"מ עם מציעים לשם התקשרות  ,ללא מכרז.
.3הארכת חוזים .
מר סאלח סולימאן –ראש הרשות-:
אני מבקש את אישורכם להארכת החוזים הבאים- :
אחזקת תאורת רחובות ומוסדות עד .5..7
גינון (משתלת סחנין) עד 2..8
טיטוי רחובות עד 4..8
כח אדם ושרותי ניקיון עד 9..8
מדידות עד 5..7
שירותי אמבולנס עד 3...2..7
איסוף אשפה עד לפרסום המכרז.

ה ח ל ט ה -:
לאחר דיון לא נתקבלה החלטה יובא לדיון נוסף.
פרסום מכרזים"-
גביה  ,איסוף אשפה  ,אחזקת תאורת רחובות  ,אחזקת עבודות חשמל מוסדות .
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.4שונות

 4.1מבצע ארנונה-:

מר סאלח סולימאן –ראש הרשות-:
אני מציע על יציאה למבצע גביה עבור ארנונה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות (התקנות הסדר
במשק המדינה (הנחה מארנונה ) תיקון מס"  3התשע"ז  .) 21.7להלן עקרי המבצע-:
התקופה של המבצע  ..6..7 -עד . 31.....7
מדובר על חובות ארנונה עד  3...2..4בתנאי שהחייבים הסדירו את חוב הארנונה לרשות לשנים 21.5
ו . 21.6 -
 51%הפחתה מסכום החוב הקודם לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי
שיעור ההפחתה.
 45%הפחתה מסכום החוב הקודם שפרע את יתרת החוב בתשלומים לפי ההנחיות בתקנות.

החלטה

הוחלט על יציאה למבצע הארנונה בהתאם לתקנות הסדר במשק המדינה (הנחה מארנונה )
תיקון מס"  3התשע"ז .2117
 4.2נציג הרשות בתאגיד המים והביוב גליל תחתון בע"מ –
מיאהקום -:
מר סאלח סולימאן –ראש הרשות
אני מציע לאשר הארכת כוהנתו של מר סולימאן אמיל (עבדאלכרים ) ת.ז לתקופה נוספת כדרקטור
מטעם הרשות המקומית בועיינה נוגידאת בתאגיד המים והביוב גליל תחתון בע"מ מיאהקום

החלטה

הוחלט פה אחד לאשר הארכת כוהנתו של מר סולימאן אמיל (עבדאלכרים ) ת.ז 128356772
לתקופה נוספת כדרקטור מטעם הרשות המקומית בועיינה נוגידאת בתאגיד המים והביוב גליל
תחתון בע"מ
מיאהקום -:
 4.3הפקעת שטח ציבורי גוש  17541חלק מחלקה -:94

החלטה

הוחלט להפקיע שטח ציבורי בהתאם לתוכנית מתאר אשר נמצא מערבית למסגד בנוגידאת
(חלק מחלקה  94גוש  ) 17541לצורך בניית מועדון לקשיש.
מהנדס הרשות יעביר החלטה זו עם גוש וחלקה לועדה לתכנון ובניה לבצע את הפרסומים
הנחוצים בתאם לסמכויות המוקנות עפ"י חוק.

 4.4העברת בית קברות-:

החלטה

הוחלט להעביר מיקום בית קברות מתוכנן (מאושר) מוואדי גראב (גוש  17547חלק חלקה 11
וגוש  17548חלקה  2ח"ח  ) 14,15לחלקות  88,87בגוש ( 17541חבישה ).
 4.5שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים גוש  17547ח"ח  -:6הבית של נוגידאת גומע
התז . 53799178

החלטה

הוחלט לאשר שינוי תכנון באופן שהכביש שעובר בחלקה הנ"ל יבוטל ו\או יוסט מהתוואי
הקיים שלו .

רשם הפרוטוקול :מרואן דלאשה  -גזבר.
ראש המועצה
סאלח סולימאן
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גזבר הרשות
מרואן דלאשה
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