י"ח באדר תשע"ה
2015
 09מרץ

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 08.03.15

נוכחים :פטר וייס-ראש המועצה ,יובל אנוך-סגן ראש המועצה ,ג'ו לוי ,יוסי וסרמן ,ניסים מימון ,חיים
אלקובי ,יובל אלון ,אלונה ביטן ,יוחנן יומטוביאן ,יוסי כחלון ,ישראל כהן ,יהודה גבאי ,ישראל פרץ ,רותם
בנבנישתה.
בהשתתפות :אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה ,דוד גמליאל – גזבר המועצה ,שרה ברוש – מנהלת מח'
שכר והנה"ח ,גלית דהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:
 .1אישור סדר יום לישיבת מליאת מועצה מס' .550
פטר וייס :מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' :)22/03/15( 550
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' .549
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2015
 .5אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2015
 .6אישור חילופי גברי בועדות המועצה.
 .7אישור האצלת סמכות לקביעת שמות רחובות בישובים ,לועדים מקומיים.
 .8אישור המלצות הועדה למינוי רו"ח לביקורת ועדים מקומיים.
 .9אישור ועדה מיוחדת לבחינת חובות חריגים מעל  10שנים.
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מי בעד? פה אחד
החלטה :אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .550

דוד גמליאל :ועדה מיוחדת לבחינת חובות חריגים -ע"פ נוהל מחיקת חובות ברשויות ,בכל רשות קיימת
אפשרות לאשר ועדה כשהמינוי שלה קבוע בתקנות ,כדי לבחון מקרים כגון חוסר תשלום בארנונה ולבחון את
החוב בעיניים מקצועיות.
הרכב הועדה בנוי מגזבר הרשות ,יועמ"ש ,מנהלת הגבייה ועוד .את הנוהל אציג לכם במליאה.
יוסי וסרמן :האם גם ביחס לארנונה?
דוד גמליאל :רק ביחס לארנונה ,בעניין מיסי שמירה ,אנו ממתינים לתשובה ממשרד הפנים על החלטת
המועצה לאשר הטלת אגרת שמירה בפורמט הקודם.
חיים אלקובי :הועדה תטפל בחובות ארנונה של הועדים.
דוד גמליאל :לא אך ורק חובות למועצה מעל  10שנים.
ראובן ביטן :על מי אתה מדבר בעניין חילופי גברי בועדות המועצה.
אריאל הילדסהיימר :חילופי גברי בועדות המועצה -משה כהן התפטר מהמליאה ונכנס אחריו באופן
אוטומטי הבא אחריו ברשימה ,ישראל וינברגר ,והוא צפוי לכהן בועדות בהן כיהן משה.
הנ"ל דורש את אישור המליאה.
האצלת סמכות לקביעת שמות רחובות לועדים -ע"פ הנוהג במועצה ,הועדים המקומיים הם אלו שקובעים את
שמות הרחובות בישובים ,וזאת הפרקטיקה גם במועצות רבות אחרות.
משרד הפנים פנה לאחרונה וביקש לעגן פרקטיקה זו ,של האצלת הסמכות לקביעת רחובות לועדים ,בהחלטת
מליאה מסודרת.
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כספים:
 .1אישור תב"רים.
אישור תב"רים:

נושא

מספר

סכום

תב"ר
1

מקור מימון

הבהרות

ש"ח
כביש חיבור מבית חשמונאי
לקיבוץ גזר

2,600,000

רשות מקרקעי ישראל

מענק

תברים לאישור ועדת הכספים 02/2015
ב .עדכון תב"רים קיימים

מספר

נושא

תב"ר

סכום

מקור מימון

הבהרות

ש"ח

551

שיפוץ בית המועצה
הישן

 - 1,500,000מאושר
 - 100,000הגדלה
1,600,000

קרנות הרשות
משרד הפנים

563

ביה"ס יסודי גוונים –
השלמת פרוגרמה

 - 4,252,791מאושר
 - 671,593הגדלה
 - 500,000הגדלה
5,424,384

משרד החינוך
משרד החינוך
קרנות הרשות

תוספת ותכנון לבניין
המועצה

דוד גמליאל :לפניכם שלושה תב"רים.
 2.6 .1מיליון מענק מרשות מקרקעי ישראל לכביש מחבר בין גזר לבית חשמונאי.
 .2מסגרת שינויים מבנה המועצה הישן  ₪100,000וכן יסודי גוונים תב"ר בסיסי אושר  4מיליון ,יש השלמת
פרוגרמה שצריך לעשות.
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ישראל פרץ :כביש מחבר יש לוח זמנים?
פטר וייס :את האישור התקציבי קיבלנו מרמ"י בע"פ לא בכתב ,מחכים לאישור רק אז נפעל.
מי בעד אישור תב"רים ,ע"פ הרשימה.
החלטה :אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה ,לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה :גלית דהן

חתימות :

_________________
ראש המועצה  -פטר וייס

_______________________
מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

