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מס .הדיון137/2010 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 45

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 45
מטרת הדיון :ישיבת מליאה מס'
תאריך 24 :אוקטובר  2010יום א' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  !,אורה גפני ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,ארנון מינס  ,גדעון כהן ,
חיים גואטה  ,יוסי נחמני ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רונן סלטון  ,רן להב ,
שמעון שריר
חסרו :אורי בר מעוז  ,אליעזר גז  ,חיים שגיא ,רוני שרפי
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
קבצים מצורפים :הסכם ועד מקומי-אגודה
 .1דו"ח ראש המועצה
א .מליאת המועצה מביעה הערכה להנהלת קרית חינוך דרור וצוות ההוראה על ההישגים המרשימים בגידול
אחוז הזכאים לבגרות ל  ,84.7% -בשנת הלימודים תשס"ט.
ב.להלן לוח זמנים לאירועים לחברי המליאה במהלך החודש הקרוב:
 – 28/10ועדים מקומיים – היערכות לצווי מיסים בהשתתפות מאיר ועו"ד גיתית.
 – ! 1/11מליאה בקרית חינוך דרור.
 – 5/11סיור בית פליקס ,מתחם שכטרמן ומוזיאון הטרקטור.
 – 8/11הנהלה.
 – 10/11מליאה – דיון ראשוני בתקציב.
 .2נחיצות משרה
החלטה :המליאה מאשרת פניה למשרד הפנים לקבלת אישור נחיצות משרה לתקנים הבאים:
 )1מנהל מח' חינוך וקהילה
 )2ספרן.
 )3יועץ משפטי.
 .3אישור פרויקטים-תוכנית השקעות בהשתתפות מהנדס המועצה
משרדי המועצה -
האדריכלית רחל סלע הציגה בפני חברי המליאה את התוכנית לשינויים ושיפוץ מבנה המועצה.
המליאה מאשרת יישום התוכנית ומימוש התקציב שאושר בתכנית ההשקעות .עניין הגדלת התב"ר ידון
לאחר קבלת אומדן תקציבי.
* מושב פורת  -מסגרת תקציב ע"ס  220,000ש"ח  -שיפוץ מגרש הספורט ,הסדרת דרכי גישה בחירום
ותאורה  -אומדן תקציבי  205,000ש"ח.
* יישוב עין שריד  -מסגרת תקציב ע"ס  200,000ש"ח  -שיפוץ מגרש הספורט  -אומדן תקציבי 192,000
ש"ח.
* מושב שער אפריים  -מסגרת תקציב ע"ס  200,000ש"ח  -שיפוץ מגרש הספורט הדרו! מי  -אומדן תקציבי
 180,000ש"ח.
הכשרת סטודיו למחול  -אומדן תקציבי  109,000ש"ח.
(הישוב מתחייב להשלים את ההפרש)
* מושב צור משה  -מסגרת תקציב ע"ס  200,000ש"ח  -הכשרת מגרש ספורט חדש קט רגל  -אומדן

תקציבי  250,000ש"ח (הישוב מתחייב להשלים את ההפרש)
* יישוב יעף  -מסגרת תקציב ע"ס  150,000ש"ח  -הקמת גן משחקים – תשתית ,מתקנים ,גידור ,הצללה -
אומדן תקציבי 150,000ש"ח.
* מושב כפר יעבץ  -מסגרת תקציב ע"ס  200,000ש"ח  -שיפוץ מועדון נוער ,בית לחבר ומגרש הספורט -
אומדן תקציבי  200,000ש"ח.
* יישוב גנות הדר  -מסגרת תקציב ע"ס  150,000ש"ח  -תשתיות ושצ"פ  -אומדן תקציבי  205,000ש"ח
(הישוב מתחייב להשלים את ההפרש)
* מושב ניצני עוז  -מסגרת תקציב ע"ס  180,000ש"ח  -מועדון נוער  -אומדן תקציבי  30,000ש"ח ,בית
כנסת  -אומדן תקציבי  150,000ש"ח.
* מושב עין ורד  -מסגרת תקציב ע"ס  350,000ש"ח  -אושר פדיון השקעות לפרויקטים שהוצגו ע"י המושב.
החלטה :אושרו הפרויקטים במסגרת תוכנית ההשקעות לביצוע ביישובים  -פורת ,עין שריד ,שער אפרים,
צור משה ,יעף ,גנות הדר ,ניצני עוז ,עין ורד וכפר ! יעבץ.
 .4הסכם ועד אגודה  -ועד מקומי
המליאה מאשרת נוסח טיוטת ההסכם בין הועד המקומי וועד האגודה לעניין השימוש במבני הציבור ע"י
הועד המקומי .נוסח ההסכם נערך ותוקן ע"י היועץ המשפטי למועצה ,תוך התייחסות להערות שהתקבלו ע"י
חברי ההנהלה במהלך ישיבת הנהלה שהתקיימה ביום .17/10/10
החלטה :אושר הסכם אגודה -ההסכם יצורף כנספח לפרוטוקול הישיבה.
 .5אישור צו מסים לשנת תקציב 2111
החלטה :עפ"י החלטת הנהלת המועצה מיום  ,17/10/10בצרוף הערות חברי ההנהלה ,אושר צו המיסים
לשנת  ,2011המבוסס על הצו שאושר בשנת התקציב  ,2010בתוספת ההעלאה בשיעור של  1.4%כפי
שאושרה בחוק ההסדרים .באזור ב' – אזור תעסוקה פארק השרון ,מאשרת המליאה העלאה חריגה עד
לשנת  2011עפ"י צו המיסים של מועצה מקומית קדימה צורן וביחס לתעריפים שיאושרו או שאושרו ע"י שר
הפנים ושר האוצר עד כולל שנת .2011
 .6האצלת סמכות ועדים מקומיים  -צווי מסים
החלטה :אושרה האצלת סמכות לועדים המקומיי! ם שבתחום המועצה ,להגיש לאישור המליאה הטלת צווי
מיסים לשנת התקציב .2011
 .7דו"ח חצי שנתי
הדו"ח מעיד על גרעון בסך של  ₪ 1,053,000והינו תוצאה של סטיות אופייניות לתקופה זו ,בפרט
במחלקות חינוך ורווחה .הדו"ח מעיד על כך שהמועצה לא עמדה בתחזית הגביה .עפ"י דיווחי מחלקת
הגביה קיים סיכוי סביר לצמצם את הפער עד סוף שנת התקציב .דווח על חוב משרד הביטחון בארנונה
בהיקף של למעלה מ –  .₪ 700,000תוגש תביעה לבית המשפט כנגד משרד הביטחון לתשלום החוב .כמו
כן ,הובהר כי לאחר סגירת הדו"ח ,נעשתה הפרשת יתר בגובה של  ₪ 200,000ולכן הגרעון הצפוי הינו
בשיעור של כ – .₪ 800,000
 .8אישור לגריעת חובות למשרד הפנים
החלטה :אושרה גריעת החובות שהועברה למשרד הפנים עפ"י הרשימה הפרטנית שפי שהוגשה למליאה.
 .9חידוש ביטוח אחריות  -נושאי משרה
החלטה :אושר חידוש ביטוח אחריות  -נושאי משרה  -באמצעות סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה
לתקופה של .1/7/10 - 30/6/11
 .11דירת גרעין עודד
התקבלו פניות מהיישובים  -כפר הס ,שער אפרים ועין שריד ,להצבת דירת גרעין עודד ביישובם ,בסיכום
הדיון ,התקיימה הצבעה ולהלן תוצאות ההצבעה:
כפר הס  -בעד 2
שער אפרים  -בעד .11
עין שריד  -בעד 1
נמנע מהצבעה 1 -
החלטה :המליאה מאשרת הצבת מבנה יביל לדירת גרעין עודד במושב שער אפרים בכפוף לכך שהקרקע
תוקצה ללא תמורה וביצוע ההפקעה ורישום ע"ש המועצה.
 .11אישור תב"רים

התקבלה תרומה מגורם חוץ (פרטי) לשיפוץ הספריה בביה"ס אור השרון .המועצה נדרשת להשתתף בסכום
של  200,000ש"ח בחלקה בפרויקט.
החלטה :לאור זאת ,מאשרת המליאה תב"ר ע"ס  200,000ש"ח לשיפוץ הספריה שתוגדר כספריה לשימוש
קהילתי.
 .12אישור פרוטוקולים
החלטה :אושר פרוטוקול מס' 44

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,עירית גז
אושר ע"י :עמיר ריט! וב  -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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