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באייר
ביוני

תשע"ו
2016

פרוטוקול ישיבת ועדות הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 05.06.16
נוכחים :פטר וייס -ראש המועצה ,יוסי וסרמן ,יהודה גבאי ,חיים אלקובי ,ראובן ביטן ,תמיר ארז ,מאיה
היימן ,רותם בנבנישתה ,ויקטור חמני ,יוחנן יומטוביאן ,ישראל כהן.
בהשתתפות :אריאל הילדסהיימר -מנכ"ל המועצה ,דוד גמליאל -גזבר המועצה ,עמירה מוסקוביץ -מבקרת
המועצה ,גלית דהן -מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
 .1אישור סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס'  561ו.562 -
פטר וייס :מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :561
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' .560
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2017
 .5אישור חוק השמירה החדש לשנים .2016-2017
 .6אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת .2016
 .7אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת .2017
סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :562
 .1אישור צו מיסים למועצה לשנת .2017
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אישור חוק השמירה החדש לשנים :2016-2017
חיים אלקובי :צריך להיות דיון על נושא השמירה וקבלת תמורה עבור התשלום.
פטר וייס :בנושא חוק השמירה אם הועד מוצא לנכון שצריך שמירה אנחנו ניתן להם את הכלים.
דוד גמליאל :נשלח השבוע את חוק השמירה בצורה מסודרת.
פטר וייס :יש חוקים ואמצעי אכיפה ,ועד שרוצה שמירה יגבה את הסכום עבורה.
דוד גמליאל :היישובים שרוצים שמירה הינם :רמות מאיר ,גני יוחנן ,כפר בן-נון ,בית עוזיאל ,ישרש ,ביל"ו,
משמר דוד ,בית חשמונאי וסתריה.
חיים אלקובי :חוק השמירה היה קיים גם לפני  12שנים והמסגרת היתה שצריך לגבות ולהחזיר לתושבים.
ולא החזירו כספים לתושבים.
פטר וייס :הועד ישמור ע"פ החוק בלבד.
אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת :2016
מאיה היימן :בנושא תמיכות הספורט ,מה עושה יישוב שאין לו יכולת לקבלת תמיכות?
אריאל הילדסהיימר :תמיכות הספורט יכולות להתקבל על פי הקריטריונים שנקבעו בנוהל שאושר במליאה
ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים -מי שמוגדר ע.ר עם אישור ניהול תקין ועומד בקריטריונים שנקבעו וכו'.

מי בעד? פה אחד
החלטה :אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' 561ו.562-
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כספים:
 .1אישור צו מיסים לשנת .2017
 .2אישור תב"רים.
אישור צו מיסים לשנת :2017
דוד גמליאל :החוק החדש מחייב אישור עד ה 30-ביוני ,המועצה צריכה לאשר את צו המיסים לשנת .2017
פטר וייס :השנה אנו מבקשים לאשר במליאה העלאה חריגה למסחר ושירותים בגובה  ,20%זאת ע"פ
הנחיות המשרד.
חיים אלקובי :העסקים לא מקבלים שום שירות מהמועצה.
פטר וייס :השירותים ניתנים לתושבים בהתאם למצב הכספי ,השירותים יורחבו כשההיקף התקציבי יגדל.
אנו מבקשים מהמליאה אישורכם .אנו לטובת התושבים והיישובים ,שירוויחו מכך.

אריאל הילדסהיימר :אגב המועצה אוספת אשפה ביתית גם בעסקים ,פסולת מחזור ,יש גם כמובן ביישובים
תחזוקה של תאורה ,מדרכות ועוד .חוץ מזה אנו משתדלים לקדם העסקים והיזמים לדוגמא במסגרת אירוע
אביב אמנים ,פסטיבלים וכו'.
רותם בנבנישתה :צריך לחשוב על החזר מתשלום הארנונה לעסקים.
מי בעד? פה אחד
החלטה :אושר פה אחד צו המיסים לשנת  2017לקראת הדיון במליאת המועצה.
אישר תב"רים:

א.

מס'

נושא

תב"רים חדשים לאישור

סכום

תב"ר

מקור מימון

₪

חדש

בית כנסת יד רמב"ם

150,000

קרנות הרשות

חדש

רכישת אוטובוס

209,000

מפעל הפיס

הבהרות
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ב .עדכון תב"רים קיימים
מס' תב"ר
556

נושא

סכום ש"ח

מקור מימון

רכישת שני

416,000

 -אושר

מפעל הפיס

אוטובוסים

17,489

 -אושר

קרנות הרשות

()17,489

 -הקטנה

קרנות הרשות

הבהרות

416,000
552

השלמת בניית

3,532,026

 -אושר

מפעל הפיס

מוסד חינוכי אזורי

437,063

 -הגדלה

מפעל הפיס

הרצוג בית
חשמונאי

תוספות אחוזיות – תקציב
מותנה

917,974

 -אושר

קרנות הרשות

267,110

 -הגדלה

קרנות הרשות

5,154,173
460

בניית גנ"י חובה

461

בניית גנ"י חובה

226

3,095,316

 -אושר

משרד החינוך

678,428

 -אושר

קרנות הרשות

268,426

 -הגדלה

משרד החינוך

תוספות אחוזיות  -סופי

4,042,170
5,194,944

 -אושר

משרד החינוך

1,486,166

 -אושר

קרנות הרשות

644,225

 -הגדלה

משרד החינוך

תוספות אחוזיות  -סופי

7,325,335
אולם ספורט בי"ס

500,000

 -אושר

משרד הבינוי והשיכון

גוונים

5,853,760

 -אושר

מפעל הפיס

2,725,000

 -אושר

קרן המתקנים

179,000

 -אושר

קרנות הרשות

()188,925

 -הקטנה

מפעל הפיס

9,068,835
620

פיתוח ביישובי
המועצה

1,600,000

 -אושר

קרנות הרשות

שינוי שם התב"ר ל:
" בנייה ופיתוח קריית חינוך
כרמי יוסף"
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מאיה היימן :פיתוח ביישובי המועצה ,האם בתי הספר והגנים כלולים?
דוד גמליאל :אינם כלולים .מדובר על ק.חינוך כרמי יוסף ,גני תת חובה וחובה הסתיים תקצובים ממשרד
החינוך.
פטר וייס :בקשת אישור החברים למליאה.
מי בעד? פה אחד
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

