פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות שלא מן המניין מס' 91/5
הישיבה התקיימה ביום חמישי  91/60/12בשעה  12:66באולם הישיבות בבניין המועצה
נוכחים -:

 .1מר מוניר חמודה –יו"ר הרשות
 .2מר נאסר נוג'ידאת -סגן ראש הרשות
 .3מר מחמוד נוג'ידאת– סגן ראש הרשות
 .4מר ראיק נוג'ידאת – סגן ראש הרשות
 .5מר סמיר סולימאן-חבר המועצה
 .6מר בהג'את דלאשה– חבר המועצה
 .7מר ראיד פוקרא–חבר המועצה
 .8מר עבד אלרחמאן נאבלסי– חבר המועצה
 .9מוחמד מוראד  -חבר המועצה
נעדרים :

מר ראפע נוג'ידאת– סגן ראש הרשות
משתתפים:

מר מרואן דלאשה – גזבר
עו"ד מרואן טאהא–יועץ משפטי
גב' סוריה נוגידאת -יועצת לקידום האישה
עו"ד רימונדה סולימאן – מבקרת פנים
על סדר היום :

 .1תקציבים בלתי רגילים.
 .2ריבעון  1לשנת ( 2112מצ"ב)
 .3המלצת ועדת הנחות
 .4המלצת ועדת תמיכות

תקציבים בלתי רגילים
מרואן דלאשה גזבר הרשות הציג רשימת התב"רים


תב"ר מס'  334ממשרד להגנת הסביבה ע"ס  625362.96התקציב הזה נועד
לטיפול במפגעי ביליישמניאזים  ,השתתפות מקרן עבודות פיתוח ₪ 69484
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החלטה :

הוחלט לאשר את התב"ר הנ"ל .
ריבעון  /לשנת ( 91/5מצ"ב )

מרואן דלאשה  :הועבר לכם דוח ריבעון  1לשנת 2619
הרבעון כולל מאזן  ,פירוט לתקציב הרגיל ובלתי רגיל ( תב"רים )  ,גביה וחייבים
,שכר ומשרות .
מרואן הציג את רבעון  1לשנת .2619
החלטה

לאחר דיון בדוח הוחלט לאשר רבעון  1לשנת .2619
המלצת ועדת הנחות :

מוניר חמודה  :קבלתם שתי רשימות של בקשות במסגרת מחיקת חובות  ,אנחנו
מוסיפים לרשימה נוגידאת הניה  ,ומבקש גם אישורכם להגיש בקשה להנחה 166%עבור
המונח סמיר רחמאן .
אני מציע לאשר שתי הרשימות .
החלטה:

הוחלט לאשר שתי הרשימות והעברתם למשרד פנים .
המלצת ועדת תמיכות -:

אישור מתן תמיכות
ראש הרשות מציע לאשר תמיכות לאור המסמכים הנמצאים.
מחמוד נוגידאת  :אני יו"ר וועדת תמיכות ולא מכיר שום דבר .
מוחמד מוראד  :אנחנו לא יכולים לאשר דברים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום  ,אני
גם חבר בוועדת תמיכות ולא מכיר כלום .
מוניר  :זכותך שלא תאשר .
מעבירים ההצעה להצבעה .
מרואן טאהא  :זאת ועדת תמיכות ראשית (מקצועית ) שהחברים הם  :גזבר הרשות
מרואן דלאשה  ,עו"ד מרואן טאהא  ,אחמד חמודה ממלא תפקיד מזכיר.
אתם חברים בועדת תמיכות משנית
ראיד פוקרא  :אני רוצה לברר את התהליך מבחינה חוקית .
מרואן טאהא  :בדרך כלל אחרי ישיבת ועדת תמיכות מקצועית את ההמלצות
מעבירים לועדת תמיכות משנית ואחרי כך לישיבת מועצה  ,אבל גם יש אפשרות
לאשר את ההמלצות של ועדת תמיכות מקצועית בישיבת מועצה .
ראיק נוגידאת  :חשוב לנו לאשר לפחות שתי תמיכות של פועל בועיינה ופועל
נוגידאת
בהגאת דלאשה  :יש הרבה אנשים שפנו אלי בקשר לכסף לפועל בועיינה .
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מחמוד נוגידאת  :יש אנשים שיש להם כסף משנים והגישו והשם שלהם לא מופיע
כמו ראפת חמודה .
ראיק נוגידאת  :לפחות שכולנו נאשר תמיכה כספית עבור פועל בועינה ופועל
נוגידאת .
מוניר  :אז תצביעו לפחות לתת תמיכה לפועל בועינה ופועל נוגידאת  ,השאר יעבור
לועדת תמיכה משנית שתבדוק את כל המסמכים ואחרי כך לישיבת מועצה .
מי בעד ומי נגד לתמיכה עבור
1טבלה תמיכות

שם מקבל תמיכה

סכום תמיכה

פועל בועיינה

251111ש"ח

פועל נוגידאת

211111ש"ח

בעד 5 :
והם  :מוניר חמודה  ,נאסר נוגידאת  ,בהגאת דלאשה  ,עבד נאבלסי  ,ראיק נוגידאת
נגד 4 :

והם  :מחמוד נוגידאת  ,מוחמד מוראד  ,ראיד פוקרא  ,סמיר סולימאן
החלטה:

הוחלט לאשר את ההצעה למתן תמיכות ל פועל בועיינה ופועל נוגידאת ,.בהתאם להצעת ראש
המועצה  ,שאר הבקשות לתמיכה עם המלצת הועדה המקצועית יובאו בפני ועדת תמיכות (חברי
רשות ) ולאחר דיון בה יובאו למליאה.
רשם פרוטוקול  :מנאל דלאשה
מנאל דלאשה
מוניר חמודה יו"ר הרשות

3

