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נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מר מוניר חמודה -יו"ר הרשות
מר נאסר נוג'ידאת -ממלא מקום וסגן ראש הרשות
מר ראיק נוג'ידאת -סגן ראש הרשות
מר ראפע נוג'ידאת -חבר מועצת הרשות
מר ראיד פוקרא -חבר מועצת הרשות
מר מוחמד מראד -חבר מועצת הרשות
מר כמאל חמודה– חבר מועצת הרשות
מר מוחמד מוסא  -חבר מועצת הרשות
מר סמיר סולימאן – חבר מועצת הרשות

נעדרים:
 .1מר בהג'את דלאשה -חבר מועצת הרשות
משתתפים:
-1
-2
-3
-4
חסרים:

עו"ד מרואן טאהא– יועץ משפטי
מר מרואן דלאשה -גזבר
פרופסור ראשם חמאיסי -מתכנן מרכז תכנון ולימודים
גב' סוריאנוג'ידאת– יועצת לקידום מעמד האישה

עו"ד רימונדה סולימאן מבקרת פנים
על סדר היום

 -1הודעות ראש הרשות.
 -2אישור חברי הנהלה המתנ"ס.
 -3הצגת מסמך מדיניות ואישור הרחבת תחום שיפוט.

הודעת ראש הרשות:
אישור לכלול שכונות בואדי ג'ראב ברחוב  4ורחוב  5לעמותת המים
מוניר ראש הרשות :עמותת המים פנתה למועצה ובקשה הסכמתה לכלול השכונות בואדי גראב
ברחוב מספר  4ורחוב מספר  ,5אנחנו כרשות אין לנו התנגדות שכל השכונות בואדי ג'ראב ברחוב 4
ורחוב  5להצטרף לעמותת המים בנוג'ידאת ,הם מבקשים הסכמתכם.
מרואן טאהא -יועץ משפטי :החלטת המועצה היא בגדר סמכויותיה ולא מחייבת ,החלטה היא
המלצה שתסייע לעמותה.
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר לעמותת המים לכלול שכונות בואדי גראב ברחוב  4ורחוב .5
מוניר חמודה ראש הרשות :אני מבקש את אישורכם להעביר כל תחום הספורט לניהול המתנ"ס.
החלטה:
ההחלטה קיבלה את הסכמת כל חברי המועצה עם הסתייגות שני חברי מועצה.
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אישור חברי הנהלה מתנ"ס
מונרי חמודה ראש הרשות :אני מבקש אישורכם לשני נציגים של המועצה בהנהלת המתנ"ס הם
חוסאם דלאשה -מורה בבית ספר אלראזי
גאנית חמודה -עובדת מועצה (מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי)
החטלה:
הוחלט פה אחד לאשר שני נציגים של המועצה בהנהלת המתנ"ס.
 .1הצגת מסמך מדיניות תכנון סופי ואישור הרחבת תחום שיפוט.
בדיון הוצג מסמך המדיניות על כל פרטיו כולל פריסת השטחים ומנגנונים לקדמו ונשאל שאלות
הבהרה על ידי ראש וחברי המועצה.
החלטה:
 .1לאחר דיון מעמיק על ידי ראש וחברי המועצה הוחלט לאשר ולאמץ את מסמך מדיניות
התכנון שהוצג בישיבה .מסמך זה נשלח גם לועה המחוזית ואומץ ע"י הנציגים המקצועיים
של הועדה המקומית גליל מזרחי .חברי המועצה בירכו על התכנית ומבקשים לממש אותה
בהתאם להמלצות המדיניות המוצגת בה.
 .2מליאת מועצה מקומית בועינה נוגידאת החליטה לאשר את בקשת הרחבת תחום השיפוט
שהוצגה בישיבה .מליאת המועצה מבקשת לקדמה לאישור מול הגורמים בעלי העניין
במשרד הפנים והרשויות המקומיות הנוגעים בדבר( ,מועצה אזורית גליל תחתון) .מליאת
המועצה הסמיכה את ראש המועצה והמהנדס לקדמה בהתאם לנהלים של משרד הפנים.
רשם פרוטוקול :מנאל דלאשה

מנאל דלאשה
מוניר חמודה ראש המועצה

