 15יוני 2010
מס .הדיון66/2009 :
סוג הדיון :מליאת מועצה -הרמת כוסית-
פסח תשס"ט
סימוכין :מליאה 25

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 25
מטרת הדיון :ישיבת מליאה מס' 25
תאריך 6 :אפריל  2009יום ב' 00:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה
 ,חיים שגיא ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב ,
שמעון שריר
חסרו :אליעזר גז  ,אמנון נגר  ,ארנון מינס
משתתפים נוספים :ישורון פרסיק ,מאיר שביט
קבצים מצורפים:
 .1דו"ח ראש המועצה
א .מחנה פסח -דווח על פעילות מחלקת הנוער במחנות פסח.
ב .מועצה ארצית לתכנון ובניה -ראש המועצה דיווח על חברותו במועצה הארצית לתכנון ובניה.
ג .דו"ח מבקר המדינה לשנת  -2008הדו"ח הועבר לעיון חברי המליאה .בדו"ח צויין אירוע הרעלת מים
במושב חרות ע"י חקלאי מהמושב.
ד .ראש המועצה דיווח על ראיון בערוץ  TV98בנושא התיישבות בלב השרון
 .2תכנית השקעות לשנת ( 2009אישור תב"רים)
המליאה מאשרת תכנית ההשקעות לשנת  2009כפי שהוצגה לחברי המליאה.
במסגרת החלטה זו אושרו תב"רים לביצוע ההשקעות בתכנית.
ישום התב"רים וביצוע ההשקעות מותנה ביתרות כספים בקרנות הרשות.
המליאה מסמיכה את ראש הרשות וסגנו לקבוע את סדרי העדיפות על-פי הצרכים החיונים והנדרשים
לביצוע.
מוסדות מועצה:
בטיחות -כבישים  ₪ 115,000פסי האטה ,מעקות בטיחות,תמרורים
מתקני שעשועים  ₪ 300,000המלצת ו .מוניציפאלית
תכנית חומ"ש השקעות +רה ארגון ₪ 100,000
בית הנער -עין ורד  ₪ 25,000תיקון תב"ע
חשמל -משרדי המועצה ₪ 80,000
איזור תעשיה -פארק השרון ₪ 100,000
מעלון משרדי המועצה ₪ 100,000
פיתוח בתי עלמין ₪ 150,000
פינוי אתר קרוואנים ₪ 100,000
השקעות -בתי כנסת ישובי מועצה ₪ 200,000
כביש גישה -ת"מ -חרות ₪ 30,000

סה"כ₪ 1,300,000 :
קרית חינוך ותרבות "דרור כפוף לאישור משרד החינוך
גן שכטרמן כפוף לאישור משרד החינוך
התאמות מבנים מוסדות חינוך  - ₪ 2,000,000מימון מקרנות הרשות
ישובים:
חרות  ₪ 150,000הגדלת תב"ר -ממ"ד
עין-שריד  ₪ 100,000ניקוז ,דרך גישה ,מועדון
פורת  ₪ 220,000מדרכה -כביש גישה שיפוץ מועדון
תנובות  ₪ 100,000מועדון נוער
משמרת  ₪ 100,000מועדון נוער
ניצני עוז  ₪ 40,000שיפוץ גג מועדון
עזריאל  ₪ 100,000תיקון כביש גישה -ניקוז
עין ורד  ₪ 200,000מועדון נוער -הקמה
יעבץ  ₪ 50,000שיפוץ מועדון  +ציוד
גאולים  ₪ 40,000מועדון מרכז למידה
בני דרור  ₪ 50,000שיפוץ מועדון
גנות הדר -נורדיה  ₪ 50,000מועדון נגה -ציוד
סה"כ₪ 1,200,000 :
 .3אישור פרוטוקולים ועדות מועצה
אושרו פרוטוקולים של הועדות הבאות כדלקמן:
ועדה דתית -פרוטוקול מיום 11.01.09
ועדה מוניצפאלית פרוטוקולים מיום  29.10.08מיום  29.12.08מיום 12.03.09
ועדת ביקורת מיום פרוטוקולים מיום  11.02.09מיום 19.03.09
ועדה חקלאית מיום 25.02.09
 .4אישור תקציבים ועדים מקומיים -צוי מיסים
המליאה מאשרת תקציבי הועדים המקומיים לשנת  2009לישובים צור משה ,פורת ,וניצני עוז.
 .5הסכם רציפות זכויות -בקשה לנחיצות משרה
המליאה מאשרת הסכם רציפות זכויות בין המועצה לבין משרד החינוך עבור העובדת דרורה ראיבי לתקופה
של  17חודש בין התאריכים .8/77 - 4/76
בקשה לנחיצות משרה -אושרה פניה למשרד הפנים לקבלת נחיצות משרה לתפקיד מנהל/ת מח' איכות חיים
וסביבה.
 .6אישור חוזים
 .1אושר החוזה עם חברת סגלוביץ בע"מ לביצוע עבודות פיתוח בכביש הגישה לישוב עין שריד מקור מימון
ממשרד התחבורה ומקרנות הרשות.
 .2אושר חוזה עם חברת סגלוביץ בע"מ לביצוע עבודות מעגל תנועה בישוב עין ורד מקור מימון משרד
התחבורה וקרנות הרשות.
 .7נציגים לאיגודים
המליאה מאשרת נציגיה באיגודי ערים כר"מ:
איגוד ערים לתברואה  -החבר שלום יעקב.
איגוד ערים לכיבוי אש  -החבר גבי צפתי.
רשות הניקוז שרון  -החבר מאיר שביט.
 .8שוברי כרטיס אשראי בנק לאומי
המליאה מאשרת לחתום על מסמך הרשאה לביצוע הפקדות שוברי כרטיסי אשראי בבנק לאומי.

האישור מחייב חתימת יועץ משפטי למועצה.
 .9הקצאת קרקע עמותת דורות  -ועדת הקצאות
לאור ההנחיות משרד הפנים לעניין הקצאת קרקע המחייבים אישור ועדת הקצאות ממנה המליאה את
החברים הבאים כועדת הקצאות קרקע למועצה:
יצחק יצחק (סגן) ,אמנון בטיה ,אורי בר מעוז ,שביט מאיר ,משה שמואלי ויועץ משפטי.
 .10אישור פרוטוקולים מס'22 ,21 ,20 :
המליאה מאשרת פרוטוקולים מס'22 ,21 ,20 :

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,פנינה אמויאל משה
אושר ע"י :עמיר ריטוב -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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