 15יוני 2010
מס .הדיון94/2009 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה מס' 34
סימוכין :מליאה 34

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 34
מטרת הדיון :זימון לישיבת מליאה מס'34 :
תאריך 14 :דצמבר  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  ,אמנון נגר  ,ארנון מינס
 ,גדעון כהן  ,חיים גואטה  ,יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב ,
שמעון שריר
חסרו :אליעזר גז  ,חיים שגיא ,מילי יפרח
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,רונן אלוני
 .1תקציב המועצה לשנת 0212
דו"ח ראש המועצה :ראש המועצה סקר בפני חברי המליאה את השתלשלות הדיונים הראשוניים שהתקיימו
בהנהלה ,ועדת כספים ומליאה.
עיקרי ההחלטות שהתקבלו הינם:
• יוגש תקציב רבעוני תזרימי שיאפשר בקרה ומעקב אחר התקציב מידי כל רבעון.
• התקציב יוגש באופן שיציג את סכומים הנשלטים לבקרה ומעקב ע"י חברי המליאה ומנהלי המחלקות.
• ההנהלה מינתה ועדת מעקב מצומצמת שתקבע את דרכי הפעולה לעצמאות ניהולית של מנהלי המחלקות
ותעקוב אחר התקציב באופן שוטף.
• במסגרת התקציב המוצע ,נדחה איוש משרת מזכיר/מנכ"ל מועצה בשנה נוספת .הועדה לייעוץ ארגוני
תמליץ על הגורם שיאייש משרה זו באופן זמני.
להלן התייחסות חברי המליאה למסגרת התקציב לשנת :2010
 .1תקצוב מרכזי למידה  -הובהר שמדובר במשק סגור.
 .2תקציב הועדה מוניציפאלית -הועדה תמליץ על חלוקת מסגרת התקציב לאחר ישיבה עם יו"ר הועדים
המקומיים.
 .3תקציב ועדה חקלאית -החבר אבי קטרי מודיע על התפטרותו מתפקיד יו"ר הועדה החקלאית .ראש
המועצה ימליץ על מינוי יו"ר לועדה.
ראש המועצה ממליץ לדון בנושא תקציב לועדה לאחר הכנת תוכנית והצעת תקציב.
 .4פל"ח -מומלץ להקצות תקציב לעידוד תכנית פל"ח שתהווה מקור הכנסה משמעותי לרשות והוחלט
שנושא פל"ח יידון באחת מישיבות המליאה הקרובות.
 .5רישוי עסקים – יתקיים דיון בנושא רישוי עסקים בעקבות דו"ח מבקר המועצה.

 .6תחזוקת מוסדות חינוך – עפ"י הצהרת ראש הרשות ,תפרסם המועצה מכרז לתחזוקת מוסדות חינוך.
בשלב הראשון בגני ילדים ,בבית הספר חדש הדר השרון שלב ב' ומבנה המועצה.
בתום הדיון התייחס ראש המועצה להערות חברים והצעתו לאשר את מסגרת התקציב לשנת  ,2010ע"ס
 ,₪ 143,878,078כפי שהוגש לחברי המליאה ,תוך התחייבות לקיים דיון עקרוני וערכי בנושא תרבות ,נוער,
ספורט וקשישים וזאת בפרק זמן של שלושה חודשים .ראש המועצה יעדכן את ראשי המחלקות הרלוונטיים
בדבר החלטה זו.
בהצעת ראש המועצה לאישור התקציב ,תמכו  15חברים.
בהצעת החבר אבי קטרי ,לקצוב את השכר באחוז מתוך גביית ארנונה ,תמכו  2חברים.
המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני מס'  3לשנת  2009שהוגש כחלק מתקציב המועצה לשנת .2010
החלטה :התקציב לשנת  -2010אושר והדו"ח הרבעוני ה 3 -לשנת  -2009אושר.

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