פרוטוקול מישיבה מועצת הרשות שלא מן המניין מס'  1/21שהתקיימה ביום
שלישי  09.02.21בשעה  19:30באולם הישיבות בבניין המועצה

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

 -1תקציבים בלתי רגילים.
 -2חשבונות בנק בית ספר אלרחמה.

תקציבים בלתי רגילים:
מר' מרואן דלאשה גזבר הרשות מציג
טבלה 1

מקורות מימון
שם תב"ר
שיפוץ חדר מורים בית ספר משרד חינוך
אלזייתון
שיפוץ חדר מורים בית ספר משרד החינוך
חט"ב מזרחי
משרד שיכון
מגרש שחבק
משרד פנים תקציב פתוח
מגרש כדורגל
החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר את התקציבים הנ"ל.
סגירת תב"רים שהסתיימו

תקציב בש"ח
₪ 100,000
₪ 100,000
₪ 132,856
₪ 634,000
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מספר תב"ר
342
337

תאור
שיפוץ חדר מורים אלראזי
בית קברות בועינה

סכום
₪ 99,948
₪ 423,239

החלטה:
הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים.

חשבונות בית ספר אלרחמה
מרוא ן דלאשה גזבר הרשות :ךבית ספר אלרחמה יש חשבון הורים בבנק לאומי טורעאן מס חשבון
 83383/06סניף  971חשבון לא פעיל ,מבקשים אישורכם לסגירת חשבון שמנוהל בבנק לאומי
ולפתוח חשבון הורים חדש בבנק מרכנתיל מורשי החתימה יהיו לילא סולימאן ת"ז 058576380
מנהלת בית ספר אלרחמה דלאל דלאשה ת"ז  029836764מזכירה בית ספר אלרחמה וסאמי
נאבולסי ת"ז  040946626נציג הורים.
החטלה:
הוחלט לאשר סגירת חשבון בבנק לאומי שמספרו  83383/06סניף  971טואעאן ולפתוח חשבון
הורים חדש בבנק מרכנתיל סניף  724בועינה נוגידאת.
מנאל דלאשה
מוניר חמודה ראש המועצה

