פרוטוקול ועדת כספים
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ישיבה מתאריך  9ל ובמבר 2014
משתתפים  :עמיר ריטוב ,יצחק יצחק ,אבי קטרי ,אלי אטון ,עזרא חיים ,רו י פלומין ,שלמה
ברק
מוזמ ים  :מאיר שביט ,פ י ה אמויאל
סדר יום
תוכ ית השקעות 2014-2016
דיון והחלטות
איציק מסר סקירה על כל ה ושאים הידועים לעת עתה כצרכים בסיסיים ואו כתוכ ית
במסגרות המועצה השו ות
התוכ ית מחולקת ל  3חלקים




תוכ יות וצרכים כלליים ברחבי המועצה
תוכ יות וצרכים לישובים במועצה
תוכ יות וצרכים במוסדות החי וך

ברשימת הפרויקטים קיימים גם אלו שכבר אושרו הש ה וגם פרויקטים וצרכים קבועים של
תחזוקת מב ים החלפת אוטובוסים וכו' ,כמו כן ג י ילדים ,מעו ות יום פרויקטים מרכזיים
במועצה כגון ב יית אולם ספורט אזורי .
עמיר ציין שקיימת אבח ה מהחלטות קודמות ה וגעות לסדרי העדיפות כאשר א ו וטים לקדם
פרויקטים ש ..





קיים מצ'י ג לגביהם ו יצול כספים של מקורות חיצו יים
פרויקטים המחויבים בחוק ובתק ות
פרויקטים לבטיחות
ובסוף כל שאר הפרויקטים שמטרתם שיפור השירותים איכות החיים ויצירת חסכון
והתייעלות

אלי אטון– מציין שבעבר דובר על השקעה של  20מליון שקל במושבים וכעת הצעתו של איציק
עומדת על  10מליון
כמו כן כדאי לציין מה מהפרויקטים שמבצעת המועצה כללות בתחומי הישוב וראוי לבדוק
אפשרות להכיל חסכון מפרויקט של התייעלות א רגטית לועדי המושבים
אבי קטרי– מציין שיש פער קבוע בין תחזית ההכ סות לבין התקבולים בפועל מציע שאם
תוכ ית ההתייעלות הא רגטית לא תמומן על ידי המועצה אזי אין מ יעה שהחיסכון יועבר
לועדים
מאיר שביט– מציין שיש להוסיף את אורהייטק בהיקף של כ  5מליון שקל לצרכים ,במקביל יש
להוסיף למקורות הלוואה בהיקף של  7.5מליון שקל

חיים עזרא – מציע לקיים דיון על מפתח לחלוקה בין הישובים
רו י פלומין– מבקשת לוודא שקיים שיתוף בין ישובים על פרויקטים אזוריים ומתק ים
משותפים.
עמיר – מעיר שצריך להשאיר רזרבה תקציבית לפרויקטים שו ים שצצים מעת לעת עם מצ'י ג
ושלא יתן לצפות אותם מראש

סוכם
.1ועדת כספים תבצע פעמיים בש ה התאמה של תוכ ית המקורות והתאמה תוכ ית ההשקעות
על פי סדרי העדיפות
התוכ יות יהיו מתגלגלות כך שיעודכ ו מעת לעת על פי התקבולים בפועל וב וסף על פי הצרכים
וההזדמ ויות למצ'י ג
. 2מבקשים מאיציק להכין הצעה לדיון עם סדרי עדיפות לפרויקטים השו ים יש לציין את
הביצוע שאושר בש ת  , 2014הש ה ולתקן בהתאמה להערות החברים.
. 3שלמה יעדכן עם עמיר מאיר ורו ן את תוכ ית המקורות
 4תובא למליאה הצעה לאישור תב"רים פרויקטים שוטפים הכלולים בתכ ית ההשקעות :







ממ"ד שירות פסיכולוגי –  150,000שקל
הצטיידות שירות פסיכולוגי –  100,000שקל
שירותים בהדר השרון וקריית חי וך דרור –  150,000שקל
הסעיף בוצע האישור בדיעבד ,הועדה מבקשת שוב להימ ע ממקרים כגון אלה
תכ ון ומדידת מעו ות יום –  250,000שקל
תחזוקת בטיחות במוסדות חי וך –  100,000שקל
מיזוג אויר באולם ספורט קריית חי וך דרור –  500,000שקל ,מות ה במצ'י ג של
 500,000שקל וספים

הועדה מודה לסגן ראש המועצה על העבודה היסודית שהכין לקראת הישיבה
רשם:
שלמה ברק

רשם
שלמה ברק

