פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 11
אשר התקיימה ביום ראשון  22.02.2015בשעה 16:00
במשרדי המועצה בשפיים
נוכחים:
אלי ברכה ,יו"ר ההנהלה וראש המועצה
יוסי תאט
ברק בן אריה
דני מנהיים
יוסי גבעון
נעדרו:
אורן שני
מוזמנים:
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
הילה טרייבר ,מזכיר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
על סדר היום:
 .1תקציב המועצה לשנת :2015
מזכיר המועצה הציגה את תקציב המועצה לשנת : 2015
תכניות העבודה של המחלקות אושרו באופן פרטני לכל מחלקה בישיבות המליאה.
השנה גבינו  62מיליון  , ₪הורדנו את הצפי לארנונה ל 60-מיליון בגלל ועדת הגבולות של כפר נטר,
הובהר כי בשל העובדה שלא פורסם ממונה אכיפה ברשומות לא נלקח בחשבון מיצוי הגביה.
הנוכחים ביקשו כי תוצג חלוקה של התפלגות התקציב לפי מחלקות כפי שהוגש בשנים הקודמות –
יובא למליאה.
שכר ומשרות – תוספת  4משרות
.1
.2
.3
.4

עוזרת אישית למנכ"ל ,ע"פ חוזה אישי
רכזת תרבות בחצי משרה
מזכירה בחינוך
תקן ברווחה

פרויקטים מותנים ביצירת מקורות מימון – ברמת הצהרת מדיניות ולא ברמת ביצוע.
גני בצרה
השנה הכנה בפינות מחזור ,אריזות פלסטיק כתומות
ועדה חקלאית
התאמת מבני המועצה .תכנית שתוצג במליאה התקצוב בשלבים,
ניצול מקסימלי של השטח בשיפוץ של אולם הספורט תועלה הצעה לוועדת הנצחה להנצחת אהרון בז'רנו
ז"ל פרויקטים תכנונים – הוצגו למליאה ע"י מהנדס המועצה בתכנית העבודה שלו.
מעקות בטיחות 10,000 -לכל ישוב

חוב"ב – יש סכנה שלא נקבל מימון ממשרד החינוך כי תיאורטית יש מספיק כיתות לימוד .אבל בגלל
שהמבנים בני  50שנה יש רצון לבנות מתחם לכיתות א' ב'.
עמדת שילוט – הצלחנו לקבל אישור לגבות אגרת שילוט ללא קשר לרישיון.
.1
.2

החלפת השילוט הישן בכניסה לישובים
שלטי הכוונה לעסקים

אודיטוריום – בהדרכה נמצא שחסים  1,100מ"ר .ניתן לקבל מימון ממשרד החינוך (כ 5-מיליון)
לאודיטוריום ועל זה המועצה תוסיף  1.5מיליון.
בטחון יישובי – לב השרון ,עמק חפר וחוף השרון למוקד מצולם אזורי כאשר יוקם נצטרך לשלם
 ₪ 130,000לעמק חפר  90 +אש"ח בשנה לתחזוקה שוטפת.
מהמשרד לביטחון פנים רכישת הציוד ב –  200אש"ח ו 500-יגיע פיילוט ל 3-שנים יש אופציה שהמוקד
הביטחוני ישמש גם כמוקד הודעות.
ארסוף קדם – תבוצע השלמת הדרך 150,000 .מתוך התב"רים  60 +אש"ח מהשוטף .נציג ארסוף
והילה יקבעו את תכנית העבודה לכך.
אושר
השתתפות ותמיכות  75אש"ח תמיכה במוזיאונים להנצחת השואה
מאיר דור – לתדרך השתתפות רשות כבאות ובאגוד ערים – יתכן שהשתתפות יורדת חלוקה לישובים
גידול בחלוקה ל 10-מיליון מ9,800-
הוסברה הלוגיקה של החלוקה
 70%פר תושב – ע"פ מרשם האוכלוסין
אם יש ירידה במספר התושבים המכסה יורדת הישוב נהנה גם מגבית
חובות עבר
אף ישוב לא ירד
שהפערים בין הישוב הרי נמוך להכי גבוה סבירים
העלינו מינימום ל – ( 790הבסיס התחתון גבוה יותר)
 790כולל התמריץ
יש תוספות איזון לגליל ים ולארסוף בגלל שהם קטנים
יוסי גבעון – מזהיר שישימו לב בחוזה שתופי למוקד שאפשר יהיה לצאת ושלא נסתבך כמו המט"ש.
סביב התקציב
סל התרבות
פעילויות נוער
היטלי ביוב
פרעון מלוות שונות

מכסות בית ספר
הכנסות משפטיות (אגרות בתי משפט)
הכנסות מח .חינוך

הכנסות מח .החינוך – החזר הסעות (הובהר כי נשכרה מישהי לבדיקת
ההחזרים המגיעים לנו – עקב המעבר בין מחוזות לא הגיע כסף).
שירותי יעוץ וגבית ארנונה  1,660,000כולל :הערכות לגביית אגרת הביוב וכן טיפול בחובות אבודים /
מסופקים.

הוסברה העלייה בעבודות קבלניות ופינוי אשפה שנובעת מכניסת המועצה למחזור אריזות ופחים
כתומים וכן עליה בהיטל ההטמנה .
תרבות – הוסבר כי התקציב גדל אך נלקח מאיחוד של סעיפים שונים בהם היו פעילויות התרבות :
הצבעה :
פה אחד
הוחלט:
להמליץ למליאה לאשר את תקציב .2015
 .2קביעת סדר יום למליאה הבאה :
נושאים לישיבות הבאות
תקציב
הסדרת גבולות מוניציפליים
מחיקת חובות
קמין
רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 17:30

