פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 1
אשר התקיימה ביום שלישי  25.12.2013בשעה 15:30
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
יוסי גבעון – אודים
אהוד רפפורט – ארסוף
דני מנהיים – ארסוף קדם
יוסי תאט -בית יהושע
יוסי הס – בני ציון
תומי שני – בצרה
ערד סלוצקי –געש
מוזמנים:
הילה טרייבר  ,מזכיר מועצה
דורון כהן  ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי

יעקב שקד – גליל ים
עידן שחם – יקום
גדי מחלב – כפר נטר
רמי דור – רשפון
מאיר דור – שפיים
פבלו לם – תל יצחק

לא הגיעו:
יוסי תאט –בית יהושע  ,אנדי וולף -חרוצים

על סדר היום:
 .1דבר ראש המועצה
 .2הצהרת אמונים של חברי המועצה על פי חוק
 .3אישור פרוטוקול מליאה 53/12
 .4קביעת נושאים לסדר יום מליאה הבאה.

 .1חברי המליאה הציגו את עצמם ונשבעו אמונים לפי סעיף  35ג' לפקודת המועצות.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' 53/2012
הצבעה:
בעד – 7
נגד 0-
נמנע0 -
הוחלט:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס 53/12
•

ההצבעה התבצעה בקרב חברי המליאה שכיהנו בקדנציה הקודמת.

 .3דבר ראש המועצה :
ראש המועצה סקר את הנושאים השוטפים בטיפול המועצה העומדים עדיין על סדר יומה .השקעה
בחינוך ,באיכות סביבה ,בטיפו ב"שעת חירום"  ,תכנית אב לאיכות סביבה ,תכנית אב לספורט,
תכנית אב אסטרטגית של המועצה ,מבנה המועצה ,קשר בין הועדים למועצה  ,ארנונה  :בנושא זה
עדכן כי צו הארנונה מאושר על פי הסעיפים שהומלצו על ידי מליאת המועצה ,היטל ואגרת ביוב
והבעיות העומדות לנגד עיני המועצה בבדיקת הנושא ,שיפור השירות לתושב בדגש על הועדה
לתכנון ובניה ,מחלקת תחבורה ורה ארגון של תאגידי המועצה.
חברי המליאה ביקשו הבהרות לגבי הנק' שהעלה ראש המועצה והתייחסות לנק' נוספות :
ביוב ארסוף ,ביוב חרוצים ,כביש עוקף חוב"ב ,שבילי אופניים ,אתר האשפה הסמוך לגוש חוב"ב.
סוכם כי המועצה תוציא מכתב התראה למעצ בנושא הסכנות של רכיבת אופניים בכביש עוקף
חובב .
 .4קביעת נושאים לסדר יום המליאה הבאה:
מזכיר המועצה חילקה דף הסבר לגבי הרכב ועדות המועצה אותן יש לקבוע .התקיים דיון סביב
קביעת נוסחה להרכב החברים בועדת המשנה .ראש המועצה  ,הסביר כי בשל החוק המגביל את
מספר חברי ועדת המשנה לשישה ,הוא מציע מפתח המתבסס על ייצוג יחסי  :מתוך  6מושבים – 3
נציגים  ,מתוך  4קיבוצים –  2נציגים  ,מתוך שלושה ישובים קהילתיים 1 ,נציג .בנוסף  ,הציע כי
הדיונים בועדת המשנה יהיו הדיונים השוטפים ואילו דיוני מדיניות ותבעות מועצתיות או ישוביות
יעלו לדיוני מליאת ועדת בנין ערים ובכל מקרה עומדת הזכות לכל חבר מליאה לבקש דיון חוזר על
פי סעיף  18ז לחוק התכנון והבניה.
מזכיר המועצה הסבירה כי ברשימת הועדות לא מופיעה ועדת כספים מכיון שהיא איננה ועדת
חובה במועצה אזורית ומה שמחליף אותה זאת ועדת ההנהלה.
הוחלט כי ישיבות המליאה תקיימו בימי ראשון בשעה . 15:30

 .5קביעת נושאים לסדר היום:
נושא

בעד

מיסי ועד מקומי

פה אחד

צו ארנונה 2013

פה אחד

אשראי לזמן קצר
בבנקים

פה אחד

קביעת הרכב
ועדות
ודריקטוריונים

פה אחד

מינוי סגן ראש
מועצה

פה אחד

האצלת סמכויות
רכש

פה אחד

נגד

נמנע

הערות

רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 16:45

אלי ברכה
ראש המועצה

