פרוטוקול מליאה מספר  58מתאריך 11.09.17
משתתפים :אייל בלום ,אבי שדה ,מגי יועץ ,יואב מויאל ,אוסי וינטר ,פיטר רבין ,רועי גלילי.
חסר  :שגיא קליין
נוכחים :איתן ליפשיץ ,גלעד ליבני ,רינה פרץ גל ,יובל ברזילי ,עלי דבסן מבקר המועצה ,עו"ד רועי פטריק ,רויטל
טריפלר מנכ"לית המועצה.
רשמה :רויטל טריפלר.
על סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול מליאה מס'  57מתאריך .03.07.2017

.2

סקירת ראש המועצה.

.3

אישור המלצת וועדת הביקורת לשנת .2016

.4

אישור הדוח הכספי המפורט לשנת .2016

.5

אישור הדוח הכספי המבוקר לשנת .2016

.6

אישור המלצת וועדת הנחות בארנונה לשנת .2017

.7

אישורי תב"רים.

.8

אישור פתיחת חשבון בנק לניהול עצמי של בית הספר היסודי שיטים

.9

אישור פתיחת חשבון בנק לחשבון הורים של בית הספר היסודי שיטים

.10

אישור מעבר אשכול נגב מזרחי לאיגוד ערים מסוג אשכול.

תכנית לפעילות לא חקלאית בנחלות.
.11
דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  57מתאריך 03.07.17
 .2סקירת ראש המועצה:
א .פורסם מכרז לניהול המו"פ.
ב .נפתחה שנ"ל בצורה טובה .ועדי ההורים פעילים .שולחן חינוך יתקיים ב19/09/17
 .3עלי דבסן  ,מבקר המועצה ,הציג את פרוטוקול ועדת הביקורת (המצ"ב).
הוחלט :לאשר את המלצות הוועדה לענייני ביקורת ,בנושא תיקון הליקויים שצוינו בדו"ח הביקורת המפורט לשנת .2016
אנו מבקשים ממנכ"לית המועצה ומבקר המועצה לעקוב אחר תיקון הליקויים ולוודא כי אינם חוזרים על עצמם.

 .4רויטל טריפלר ,גזברית המועצה הציגה את הדוח הכספי המפורט של המועצה לשנת .2016
הוחלט :לאשר את הדוח המפורט השנתי לשנת .2016
 .5רויטל טריפלר ,גזברית המועצה הציגה את הדוח כספי המבוקר של המועצה לשנת .2016
הוחלט :לאשר את הדוח השנתי לשנת .2016
 .6הוחלט לאשר את המלצת וועדת ההנחות בארנונה לשנת  2017על פ פרוטוקול ישיבתה מיום .24/07/2017

 .7הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:


תב"ר חדש  – 756חצר חינוכית בסך של  ₪ 562,993תמיכת מ .החינוך בסך  ₪ 270,000ובתמיכת
 JNFבסך .₪ 292,993



תב"ר חדש  782אולם ספורט בינוני בסך של  ₪ 6,427,600תמיכת הטוטו.



תב"ר חדש  783שער חשמלי בעין יהב בסך של  ₪ 77,220בתמיכת משרד הביטחון.



תב"ר  784חדש סימון כבישים והתקני בטיחות בסך  , ₪ 124,346תמיכת משרד התחבורה ובהשתתפות
תב"ר  479בסך . ₪ 37,364



הגדלת תב"ר  766מגרש ספורט עין יהב בסך  ₪ 121,758תמיכת משרד התרבות והספורט

 .8הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק לניהול עצמי של בית הספר היסודי שיטים .בו יהיו מורשה החתימה מנהל
בית הספר וגזברית המועצה.
 .9הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק נפרד לחשבון הורים של בית הספר היסודי שיטים .בו יהיו מורשה
החתימה מנהל בית הספר וגזברית המועצה.
 .10הוחלט לאשר הבקשה להצטרפות המועצה לאשכול נגב מרחי בהתאם למתכונת החדשה  ,כלומר איגוד
ערים מסוג אשכול.
 .11עו"ד רועי פטריק הציג את העדכונים בקשר לתכנית הפל"ח שנכנסה לתוקף ביוני האחרון הרלוונטית
לנחלות בישובים חקלאיים בתחום המועצה .מדובר בשימוש לא חקלאי בחלקה א' .השימושים הם
בהתאם לתכנית החדשה ובאישור הועדה המקומית.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

