 10נובמבר2015 ,
כ"ח חשון ,תשע"ו

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 9/11/15
נוכחים :פטר וייס -ראש המועצה ,יובל אנוך-סגן ראש המועצה ,ג'ו לוי ,יהודה גבאי ,חיים אלקובי ,משה סויסה ,ניסים
מימון ,מיה היימן ,רותם בנבנישתה  ,יוסי כחלון ,יוסי וסרמן ,ראובן ביטן ,יובל אלון ,ישראל פרץ ,ויקטור חמני ,יוחנן
יומטוביאן.
בהשתתפות :אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה ,דוד גמליאל-גזבר המועצה ,שרה ברוש-מנהלת מחלקת שכר
והנה"ח ,אביגיל סולימני-תקציבאית ,מנהלי מחלקות.
הנהלה
 .1אישור סדר יום לישיבת מליאה מס'  ,556שתתקיים ב ,22/11/15-י' בכסלו תשע"ו.
פטר וייס :מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' .555
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור לביצוע מכרז למכירת מקרקעין בישוב גני הדר (גוש  ,3709חלקה  ,)144בכפוף לשמאות והליכים חוקיים
רלוואנטיים.
 .5אישור לפתיחת חשבון בנק לבי"ס יסודי חדש בבית חשמונאי (חשבון הורים).
 .6אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת .2014
 .7אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2016
 .8אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2016
 .9אישור לגבייה פרטנית של מיסי ארנונה (חולדה).
 .10אישור לפריסת תשלומים של היטל ביוב (חולדה).
מי בעד?
פה אחד
החלטה :אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .556

כספים
 .1אישור תבר"ים:

תברים לאישור ועדת הכספים 11/2015
א .תב"רים חדשים

מס'

סכום

נושא

תב"ר

הבהרות

מקור מימון

ש"ח

1

רכישת אוטובוסים

416,660

מענק פיס

2

בניית גני ילדים פתחיה,
גני-יוחנן ומשמר דוד

2,550,000
1,500,000
4,050,000

משרד החינוך
קרנות הרשות

שני אוטובוסים

תברים לאישור ועדת הכספים 11/2015
ב .עדכון תב"רים קיימים

מס'

נושא

תב"ר

סכום

מקור מימון

הבהרות

ש"ח

555

מחשוב מוסדות חינוך

562

תוכנית מתאר כוללנית של
המועצה

577

טיפול במערכת הביוב

 מאושר -הגדלה

384,192
36,259
420,451
 - 300,000מאושר
 - 300,000מאושר
 - 950,000הגדלה
1,550,000

 - 1,600,000מאושר
 - 2,400,000הגדלה
4,000,000

מפעל הפיס
מפעל הפיס

הפרשי מט"ח

משרד החקלאות
קרנות הרשות
קרנות הרשות

קרנות הרשות
קרנות הרשות

שיקום תחנות שאיבה

דוד גמליאל :אנו מבקשים לאשר את התב"רים החדשים ועדכון התבר"ים קיימים.
חיים אלקובי :בתחילת הקדנציה הצגת את הרצון לגבש תכנית מתאר ועדיין לא ראינו.
אריאל :עדיין לא התחלנו ,הוא הציג כחזון להמשך הקדנציה .המטרה עכשיו היא לצאת לדרך ,ויתקיים
בהמשך גם שיתוף הציבור.
פטר וייס :נדרשים לעשות במסגרת הרפורמה של הועדה לתכנון ובניה.
פטר וייס :מי בעד אישור תבר"ים ,ע"פ הרשימה?
פה אחד.
החלטה :אושרו פה אחד התב"רים החדשים ועדכון התב"רים הקיימים ע"פ הרשימה ,לקראת הדיון במליאת
המועצה.
רשמה :גלית דהן

חתימות________________________________ _______________________________ :
מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר
ראש המועצה – פטר וייס

