פרוטוקול מליאה מספר  40מתאריך 25.01.16
משתתפים :אייל בלום ,אוסי וינטר ,יואב מויאל ,פיטר רבין ,רועי גלילי ,אבי שדה ,מגי יועץ.
חסר :שגיא קליין
נוכחים :רינת רוזנברג ,רויטל טריפלר ,איתן ליפשיץ ,יובל ברזילאי ,רועי פטריק ,קובי דרשר ,גלעד לבני,
אשר לביא ,עלי דבאסן ,נעמי בקר ,עירית שחר.
רשמה :רינת רוזנברג.
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אישור פרוטוקול מליאה מס'  40מתאריך .25.01.16
עדכון צו הארנונה של המועצה לשנת .2016
אסדרת התקשרות הנהלת חשבונות במועצה.
המלצת ועדת הביקורת לשנת – 2014דיון בהשתתפות עלי דבסאן.
דוח מבקר המועצה לשנת – 2014דיון בהשתתפות עלי דבסאן.
עדכון התקציב לשנת .2015
אישור הדוח הרבעוני השלישי לשנת .2015
תכנית אב לשרותי בריאות – הצגה ע"י עירית רווה רכזת בריאות במועצה.
אישור תב"ר.
סקירת ראש המועצה.

דיון והחלטות:
.1

הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  39מתאריך .21.12.15

.2

הוצג העדכון לצו הארנונה לשנת  .2016פורסמו ברשומות תקנות בנושא תעריפי ארנונה למתקנים סולאריים
קרקעיים .בהתאם לכך על המועצה לעדכן את התעריפים בצו הארנונה לשנת  2016בסעיף  ,6.5קרקע תפוסה
ללוחות המשמשים לקליטת אור השמש לצורך יצור ו/או הפקת חשמל בתחנת כוח סולרית.
הוחלט :לאשר את עדכון צו הארנונה לשנת  2016המצ"ב.

.3

הוצגו המלצות ועדת הביקורת לשנת  ,2014ניתנה סקירת פעילות ועדת הביקורת ותיקון הליקויים שנעשו .
יש לתקן את סטאטוס זימון וקיום מפגשי ועדות בהתאם לרלוונטיות של תחומן בפעילות באזור.
הוחלט :אנו מאשרים את המלצות ועדת הביקורת ומבקשים מהמנכ"לית והמבקר לעקוב אחר תיקון הליקויים.
תודה למבקר על הדו"ח הראשון והמקצועי שלו במועצה.

 .4מבקר המועצה הציג את הערת משרד הפנים בדו"ח הביקורת המפורט והדרישה להסדיר תחום ניהול החשבונות
במועצה בהסכם .המבקר עדכן במהלכים שנעשו על ידי המועצה בשנה החולפת שכללו פרסום שני מכרזים .במכרז
הראשון הוגשה הצעה אחת שלא עמדה בתנאי הסף ,במכרז השני לא הוגשה אף הצעה .בהתאם לחוק במצב הקיים
ניתן לקיים משא ומתן עם חברות לחתימת הסכם התקשרות ,באישור מליאת המועצה.
מבקר המועצה ממליץ להקים ועדת איתור ולקיים תהליך של מו"מ.
הוחלט :להקים ועדת איתור לצורך ניהול מו"מ עם מספר חברות לניהול חשבונות בהשתתפות חבר מליאה ,מנכ"לית
המועצה ומומחה .ההסכם יובא לאישור מליאת המועצה .להלן שמות חברי הועדה :עוזי שפילברג ,יואב מויאל,
רויטל טריפלר ,בליווי מבקר המועצה.
.5

רויטל טריפלר ,מנכ"לית המועצה ,הציגה את עדכון התקציב לשנת .2015
הוחלט :לאשר את עדכון תקציב  2015בסך של .₪ 39,753,000

.6

רויטל טריפלר ,מנכ"לית המועצה ,הציגה את הדוח הרבעוני השלישי לשנת  2015וענתה על שאלות חברי המועצה.
הוחלט :לאשר את הדוח המצ"ב.

.7

הוחלט לאשר תב"ר חדש מס  ,742שדרוג תאורת רחובות בישובים בסך של  ,₪ 100,000כאשר  ₪ 86,000מענק

.8

משרד הפנים ו ₪ 14,000-השתתפות המועצה .
בקשה לקבלת יעוץ לתכנית אב לשרותיי בריאות  ,הוצגה ע"י עירית שחר רכזת בריאות במועצה ,התכנית בעלות
של  ₪ 60,000מהם מימון  30%ע"י מפע"ם.
הוחלט :לאשר את הבקשה להכנת תוכנית אב לשרותיי הבריאות .הגשת התכנית עד סוף .2016

 .9סקירת ראש המועצה-
סקירה על היום הפתוח.
מס מעסיקים טרם בוטל דה פקטו מחכים לעדכון חקיקה .
ניכויים משכר העובדים מצוי בתהליך מול משרד הכלכלה.
ישנה הנחייה מחייבת לפתיחת חשבונות בנק לעובדים.
הרחבת חצבה ,יציאה לפתמ"ר ע"י משרד השיכון.
רישום במנהל לנקלטים עד תחילת .2013

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

