פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 54
אשר התקיימה ביום ראשון  17/09/2017בשעה 17:00
במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
אודים
יוסי גבעון
געש
ברק בן אריה
ארסוף קדם
דני מנהיים
בית יהושע
יוסי תאט
בני-ציון
יוסי הס
בצרה
יואל פירסט

מרים דרוק
רמי דור
בן הטה
פבלו לם

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכיר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
לא הגיעו:
אורן שני – כפר נטר ,אנדי וולף – חרוצים

על סדר היום:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוקול מליאה מס' 53
מדיניות רוכלות
דוח רבעוני לשנת 2017
דוח כספי שנתי שנת 2016
העברת הגבייה מוועד מקומי ארסוף למועצה
תב"רים  -הסדרת חוף רחצה געש ,סימון כבישים במועצה
עדכונים
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יקום
רשפון
גליל ים
תל-יצחק

מחוץ לסדר היום:
הצעת החלטה :
 .1הורדת סעיף :מדיניות רוכלות – מנכ"לית המועצה הסבירה כי טרם התקבלו תגובות הועדים
לטיוטה שהועברה .לבקשת החברים הובהר כי רק יקום ושפיים הגישו התייחסות לטיוטה
שהועברה להם ,הובהר כי מדובר ברוכלות המתקיימת בשטחים הציבוריים הוספה לסדר היום:
עדכון שכר הבכירים ברשות.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מס' : 53
הצעת החלטה :לאשר את פרוטוקול מליאה מס' .53
הצבעה:
בעד – 11
נגד – 0
נמנע – 1
הוחלט:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' .53

 .2דוח רבעוני כספי לשנת : 2016
גזברית המועצה הסבירה כי הדוח הכספי הינו תוצר של מבקר משרד הפנים בנוסף מכין המבקר
דוח ביקורת מפורט שיגיע לועדת ביקורת .המועצה סיימה את שנת  2016עם עודף של  57אש"ח ,
ואחוזי גבייה של . 92%
מנכ"לית המועצה הסבה את תשומת ליבם של הנוכחים כי לאור פסיקת ועדת ערר בנושא תביעת
הפיצויים של געש ולמרות שעדיין מתנהל הליך  ,המועצה הפרישה  5מיליון  ₪לטובת תביעה זו
ולכן סיימה את שנת  2016בלי קרנות השבחה.
 .3דוח רבעוני : 2017
גזברית המועצה הסבירה כי הדוח מתייחס עד  31/3וכי הוא מסתיים בגרעון של  462אש"ח .
הובהר כי סיום הרבעון הראשון בגרעון מאפיין את הדוחות הכספיים וזאת בשל העיכוב בהכנסות
מגורמי ממשלה ,וכי מבדיקה של המועצה לקראת הכנת הדוח החצי שנתי  ,עולה כי המצב
משתפר בהמשך .ישנם פערי גבייה בעיקר בקנסות כלבים ובאגרות שילוט שאנו מקווים להתגבר
על זה עד סוף השנה .הובהר כי עדכון התקציב האחרון מאוזן.
הנוכחים ביקשוה בהרה לגבי הוצאות מימון שחרגו ב , 162% -הובטחה התייחסות לנושא זה.
הובהר כי הסטייה בהנחות ארנונה נובעת מהעובדה שברבעון הראשון יש יותר משלמים מכיון
שניתנת הנחה על תשלום מראש.
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העברת הגבייה מוועד מקומי ארסוף למועצה:

מנכ"לית המועצה עדכנה את הנוכחים כי קיימת בעיה בועד ארסוף מכיוון שנכון לעכשיו
מכהן רק חבר ועד אחד וכן אין נציג במליאה  .המועצה פנתה ליישוב בבקשה לפרסם פניה
למועמדים לחברות בועד וכן לחברות במליאה זאת עד לתאריך ה . 30.10 -לאור
הבעייתיות ,הועלתה הצעה להחזיר את גביית המיסים למועצה  .אבי נוף מזכיר ארסוף
ביקש ממנה שהמליאה תדחה את הדיון עד לאחר ה 30.10 -ולראות האם מתכנס ועד חדש.
מבדיקה שנערכה מסתבר שאין מצב בו ניתן לבטל ועד מקומי .במקרה בו אין מתנדבים
לועד נבחר משרד הפנים ממנה ועד בשכר.
התנהל דיון סביב:
גביה ישירה של המועצה ביישובים ,הובהר כי המועצה באופן ישיר ארנונה עבור מספר
ישובים אך לא את מיסי הועד המקומי ,תקציב הועד המקומי ארסוף ,חוב המים של
ארסוף
ראש המועצה הבהיר כי בהיעדר ועד נושא הגבייה הוא קריטי  .מח' הגביה של המועצה
תבדוק את היתכנות העברת גביית המיסים של ארסוף למועצה .הנושא יעלה מחדש לדיון .

 .4תב"רים:
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 .5עדכונים :
מנכ"לית המועצה עדכנה את הנוכחים כי לאחרונה עברה המועצה ביקורת בנושא היערכות
המועצה לחירום  .הביקורת עברה בהצלחה.
התנהל דיון סביב :תפיסת ההפעלה של המועצה ומשמעות הצח"י בישובים.
מנכ"לית המועצה עדכנה כי מטה החירום עורך שיחות מול הועדים המקומיים ומציג את
תפיסת הפעלה המועצה לפיה הועד המקומי הוא הצח"י ביישובים ואת רצון המועצה להעביר
את הציודים שנרכשו לאחריותם כאשר הטיפול בתחזוקה השוטפת יהיה באמצעות חב'
חיצונית שתמומן ע"י המועצה.
 .6העלאת שכר הבכירים ברשות:
מנכ"לית המועצה ,גזברית המועצה ומבקרת המועצה יצאו מהדיון.
ראש המועצה הציג בפני הנוכחים כי בהמשך לדיון במליאה מס'  53ולעדכון התקציב.
לאחרונה  ,כפי שהוסבר ,מתקיים מו"מ עם הממונה על השכר באוצר על עדכון שכר הבכירים
ברשויות.
העדכון מתייחס ראשית למנכ"ל הרשות שטווח השכר הנוכחי הינו  80%- 70%מ"שכר
המנכ"ל" והכוונה הינה לאפשר למנכ"ל להרוויח  100%משכר המנכל.
בעקבות עליית שכר המנכ"ל יעודכנו גם טווחי השכר של מבקרת המועצה ושל הגזברית( .החוזר
אינו רלוונטי למהנדס חוף השרון המועסק משנת )1996
הובהר כי כל העדכונים יתבצעו רק לאחר קבלת האישורים המתאימים ממשרד הפנים
התנהל דיון סביב הנושא .
הצעת החלטה:
א .לאשר  100%משכר המנכל למנכ"לית המועצה
ב .לאשר את טווחי השכר של מבקרת המועצה וגזברית המועצה בהתאם להנחיות משרד
הפנים
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעות ההחלטה

ההקלטה נסגרה בשל צנעת הפרט
רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 18:30
אלי ברכה
ראש המועצה
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