פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות שלא מן המניין מס'  6253שהתקיימה ביום
חמישי  63237253בשעה  45:63על פי שיחה טלפונית באולם הישיבות בבניין
המועצה

ישיבת מועצת הרשות שלא מן המניין מס'
6253
נוכחים -:

 .1מר מוניר חמודה –יו"ר הרשות
 .2מר נאסר נוג'ידאת -סגן ראש הרשות
 .3מר ראפע 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
 .9מר מוחמד מוראד  -חבר המועצה
 .11מר גמאל חמודה – חבר המועצה
משתתפים :

מרואן דלאשה – גזבר הרשות
חסרים :

עו"ד מרואן טאהא
עו"ד רימונדה סולימאן
סוריה נוגידאת
על סדר היום :

 -1בקשה לחלוקת הכנסות ארנונה לא מגורים ממתחמים בתחום שיפוט גליל
תחתון.
 -2תקציבים בלתי רגילים .
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חלוקת הכנסות ארנונה
 -1חלוקת הכנסות ארנונה לא מגורים עם מועצה אזורית הגליל התחתון
משלושה מתחמים  :מחנה נטפים  ,מחנה שמשון ואזור התעשייה קדמת
הגליל.
מוניר חמודה – יו"ר הרשות
אנחנו רוצים להגיש בקשה למשרד הפנים בנושא חלוקת הכנסות ארנונה עם מועצה
אזורית הגליל התחתון משלושה מתחמים  :מחנה נטפים ,מחנה שמשון ואזור
התעשייה קדמת הגליל.
אני מקווה שיאשרו את בקשתנו זו.
החלטה:

מליאת המועצה דנה בנושא פניית המועצה לשר הפנים לצוות על
חלוקת הכנסות ארנונה עם מועצה אזורית הגליל התחתון משלושה
מתחמים  :מחנה נטפים ,מחנה שמשון ואזור התעשייה קדמת גליל
.בפני המליאה הוצג תזכיר הבקשה שהוכן בהתאם לנוהל משרד הפנים
 ,ולאחר דיון ממצה שהתקיים בישיבה הוחלט לאמץ את התזכיר
ולהגיש אותו לשר הפנים ולוועדה הגיאוגרפית .
תקציבים בלתי רגילים

מוניר חמודה – יו"ר הרשות
הציג את התקציבים הבלתי רגילים

תקציבים בלתי רגילים
1טבלה

שם תב"ר

מקורות מימון

תקציב בש"ח

הצמחת בי"ס מקיף מערבי

משרד החינוך

₪ 7,494,632
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סיוע צרכים מיוחדים קורונה

מפעל הפיס

סיוע בגין התפשטות נגיף
קורונה לפי הפירוט :

משרד הפנים



רכישת ציוד מיגון

₪ 7,495
₪ 53,300
₪ 63,053

35,000ש"ח

בסיסי לצוותים
העובדים בשטח .


תקשורת עם תושבים



תגבור פיקוח עירוני



תגבור מוקד  /חמ"ל
רשותי.

58,000ש"ח
102,000ש"ח
₪ 34,000
סה"כ ₪ 229,000

החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר התקציבים הנ"ל לתב"רים .
רשם הפרוטוקול  :מנאל דלאשה
_________________________
מנאל דלאשה
מוניר חמודה יו"ר הרשות

