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סדר יום
 .1המשך דיון ב ושא מדי יות האר ו ה של המועצה
 .2הצעה לדרך הת הלות המועצה בסוגיית בתי ספר ב יהול עצמי
 .3דיון ראשו י ב וגע לחיסכון אפשרי ה ובע ממדי יות שו ה של תשלום לספקים
דיון והחלטות
 1המשך דיון ב ושא מדי יות האר ו ה של המועצה
עמיר – א ו דרשים לאשר את תעריפי האר ו ה במליאה להעבירה לרשויות עד סוף ובמבר
אין אפשרות לקבוע אר ו ה דיפר ציאלית בין ישובים
קיימת תסיסה בישובים לגבי רמת השירותים שהמועצה מע יקה,קיים פער בין התפיסה הגבוהה
של המועצה לבין רמת השירותים.
התקיים דיון על בסיס ייר עבודה שהוכן על ידי מאיר מצורף וממוספר 1
בש ת  2013המועצה יצלה  2מליון שקל מתוך כספי קרן הפיתוח
על פי ה תו ים שהוצגו ב ייר העבודה,מתברר שבכדי להישאר ברמת השירותים הדומה לקיימת
בש ת  2013יש חוסר של  2.5מליון שקל.
במהלך הדיון הוערכו גם תקבולי המועצה מאר ו ה הצפויים בש ים הקרובות והיטלי השבחה
המיועדים לקרן הפיתוח
החלטה
הועדה ממליצה למליאה לקבל החלטה על העלאת רמת השירותים לתושבי המועצה בהיקף כספי
של  3מליון שקל בש ת 2014
אופן השימוש בכסף והשירותים שישופרו יוכרעו על ידי המליאה לאור הצעות ותוכ יות העבודה
של המחלקות השו ות.
אילן גיא – מבקש להציע שהמליאה תקצה תקציב ראוי גם לתגבור שירותי הרווחה
המקורות הכספיים ה וספים בגובה של  5.5מליון שקל יגיעו בדרך הבאה
 2.5מליון שקל יגיעו מתוך העלאת תעריפי אר ו ה
 2מליון שקל יגיעו מתוך כספי קרן הפיתוח ,מות ה בהגעת כסף מהיטלי השבחה
 1מליון שקל יגיעו מתוך ביצוע תוכ ית התייעלות במועצה
השימוש בתקציב ה וסף מות ה באופן הבא
הכסף מתוך העלאת תעריפי אר ו ה מות ה באישור משרד הפ ים
הכסף מקרן הפיתוח מות ה בכך שיתקבלו היטלי השבחה
הכסף מההתייעלות בכך שאכן תסומן התייעלות בפועל

 .2הצעה לדרך הת הלות המועצה בסוגיית בתי ספר ב יהול עצמי
שלמה ברק ביצע בחי ה של ה ושא ומסר את המלצתו לסיוע ופיקוח ברמה חודשית על בתי הספר
המת הלים ב יהול עצמי.
מאיר מסר שהמועצה הוציאה למכרז פיקוח וסיוע ברוח ההמלצה המ וסחת במסמך ו בחר משרד
שילווה את בתי הספר.
רשם
שלמה ברק
איציק ושלמה יעברו על החומר הקיים ויציגו בישיבה הבאה דוח כדלקמן:






פרויקטי מצ'י ג שקיימים על הפרק
השקעות ה דרשות לצורך עמידה בתק י בטיחות במתק ים קיימים
השקעות ה דרשות לצורך עמידה בחוקים ותק ות והשלמה לטופס  4במב ים קיימים
השקעות ה דרשות להשלמה לתוכ ית סדרי העדיפות כפי ש קבע על ידי הועדה והמליאה
הקודמת
רעיו ות חדשים אם קיימים

 2המשך דיון אר ו ה – שיטה,כמות,מחיר,יעוד
מאיר מסר דו"ח על תו י גביית אר ו ה בישובים מייצגים של המועצה ומועצות שכ ות
התקיים דיון ראשו י על הפערים בגביית הטל ועד מקומי בין הישובים השו ים ועל המגבלות
לתפקודי ועדים מסוימים כתוצאה מאי יכולתם לגבות הטל גבוה יותר כיום
התקיים דיון ראשו י בהצעתו של עמיר לבחון את האפשרות שהמועצה תגבה עבור ישובים
מסוימים אר ו ה וספת מתושבי הישוב המסוים,ותחזיר את הכסף לוועד המקומי של הישוב
התקיים דיון ראשו י על הצעת אילן גיא על משמעות גביית אר ו ה אחידה מישובי המועצה
לעומת אר ו ה דיפר ציאלית
החלטה



לישיבה הבאה יוצג דוח על שיעורי האר ו ה והיטלי הועד המקומי בכל ישובי המועצה
בישיבה הבאה דון על הצעת עמיר לגבי הצורך בתפקיד של רכז ועדים מקומיים לצורך
מיצוי והשאת האמצעים הכספיים והשירותים של הועדים והמועצה עבור תושבי
הישובים

רשם
שלמה ברק

