מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 / 589
שהתקיימה ביום ראשון ,בתאריך 23 / 6 / 2013
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,חיים אלקן ,יגאל אפטר ,צביקה בוינג'ו,
יגאל
בלכר ,רוני בן דוד ,שאול ולדמן ,ראובן חדש ,שרונה חן ,רענן לוי ,ירון
סולומן ,גיורא רחמילביץ.
חסרים :אביעד אטינגר ,גרשון ארזואן ,יצחק בזאז ,יענקלה בליטשטיין ,זוהר להד,
מירי מושינסקי.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד חיים שוורץ.
על סדר היום:
*

דווח ראש מועצה

*

תקציבי וועדים מקומיים

*

אישור תב"רים

*

דו"ח הממונה על תלונות הציבור

*

שמות לרחובות – משגב דב

*

דו"ח רבעוני 3 / 13

*

ועדת הנחות – הנחות רטרואקטיביות

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה כי הפרוטוקולים הבאים הונחו בתיקיהם
לעיונם:
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  2 / 580מתאריך , 5 / 5 / 2013
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך . 5 / 6 / 2013

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  5 / 588מתאריך  – 5 / 5 / 2013בעד –  , 12אושר פה
אחד.
ראש המועצה עדכן כי בתיקי החברים נמצא מכתב התייחסותו לדוח מבקר
המועצה .הדוח הועבר לחברי וועדת הביקורת ולאחר ישיבתם יוגש בפני חברי
המליאה.

סעיף מס'  - : 1דווח ראש מועצה
*

גני ילדים –
העבודות הסתיימו וממתינים לקבלת טופס  . 4נותר התקנת מתקני
החצר ופיתוח סביבתי .כל העבודות ייסתיימו בטרם פתיחת שנת הלימודים
. 27 / 8 / 2013

*

אולם ספורט –
העבודות בתוך האולם הסתיימו וכרגע מבצעים פיתוח חיצוני .העבודות
צפויות להסתיים עד לסוף יולי על מנת שהאולם יחל לפעול בתחילת שנת
הלימודים .לאחר שיתקבלו אישורי הבטיחות הנדרשים .

*

בית העם –
ישנם חילוקי דעות ביננו לקבלן ולחברת פיקוח .היתה פגישה עם סמנכ"לית
אלקטרה שהתחייבה שבתאריך –  30 / 8 / 2013יהיה טופס  . 4עד לסוף
חודש יולי אמורים להסתיים עבודות הסאונד .כיום ישנה בעיה עם קו הביוב
בשלבי פתירה.
בחצר אך היא
היה מפגש ראשוני של וועדת בית העם שנבחרה והועלו כל מיני נושאים
בהשתתפות חברת הייעוץ שנשכרה לעניין שגם נפגשה באופן פרטני עם כל
אחד מהגופים הקשורים לשימוש באולם ) מתנ"ס ,חינוך וכו' (.לאחר מפגש
נוסף יובא לדיון במליאה החלופות השונות.
ייתכן ויוקם וועד מנהל שיחליט על התוכן התרבותי ,שעות הפתיחה וכו'.
לדעת ראש המועצה צריך לצאת למכרזים לדברים הבאים:
 .1אב בית .2 ,מזנון .3 ,ניהול בית העם.
החברה העיסקית עובדת על החלופות לניהול בית העם  .מליאת המועצה
תצטרך להחליט האם לסבסד אירועים של גופים ציבוריים כגון :בית הספר,
צופים וכו'.
ראש המועצה אומר כי ייתכן ויהיה ערב שבו יכונסו חברי המליאה ועדת בית
העם ונציגים נוספים מהאזור שבמהלכו יוצג מצגת לאפשרויות השונות.
לאחר מכן הנושא יובא לדיון והחלטה בישיבת המליאה.

סעיף מס'  - : 2תקציבי ועדים מקומיים
*

תקציב וועד מקומי מישר – 2013
הצעת התקציב לשנת  2013של וועד מקומי מישר בסך  ₪ 395,208בהכנסות
ובהוצאות הוצגה בפני חברי המליאה .תעריף הארנונה לשנת  2013יהיה 15
 ₪למ"ר לשנה עבור  140מ"ר ראשונים ו –  ₪ 1.39למ"ר לשנה עבור כל מ"ר
מ –  140מ"ר ומעלה.
בעד –  , 12אושר פה אחד.

החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי מישר לשנת  2013בסך
 ₪ 395,208בהכנסות ובהוצאות .כמו כן ,מאשרת את צו הארנונה לשנת
 2013כמפורט לעיל ) הכוללת  2.3%העלאה על פי חוק ההסדרים( .המועצה
מסמיכה את הוועד לגבות את הארנונה המקומית למגורים כפי שאושרה על
ידה ולבצע את הפעולות הכלולות בתקציב השנתי.

סעיף מס'  - : 3אישור תב"רים
תב"ר מס'  – 653רכישת מחשבים לביה"ס – תוספת לתב"ר על סך , ₪ 52,440
מקורות מימון ₪ 52,440 :ממפעל הפיס – בעד  , 12אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 654ציוד וריהוט לביה"ס – תוספת לתב"ר בסך  50אלף  ,₪מקורות
מימון 50 :אלף  ₪ממפעל הפיס – בעד –  , 12אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 672שיפוץ אולם פיס– תוספת לתב"ר בסך  100אלף  ,₪מקורות
מימון 100 :אלף  ₪ממפעל הפיס – בעד –  , 12אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 681בטיחות בדרכים  – 2013תב"ר על סך  ,₪ 38,333מקורות מימון:
 23אלף  ₪ממשרד התחבורה ו –  ₪ 15,333מקרנות פיתוח – בעד –  , 12אושר פה

אחד.

תב"ר מס'  – 682שיפוץ והצבת ממ"ד בגנ"י – תב"ר על סך  400אלף  ,₪מקורות
מימון 200 :אלף  ₪ממשרד החינוך ו –  200אלף  ) ₪במימון ביניים ( מקרנות פיתוח
– בעד –  , 12אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 683שיפוצים במוסדות חינוך – תב"ר על סך  200אלף  , ₪מקורות
מימון 200 :אלף  ₪ממפעל הפיס – בעד –  , 12אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 684ציוד לחדר מדעים בבית הספר – תב"ר על סך  100אלף  ,₪מקורות
מימון 100 :אלף  ₪ממפעל הפיס – בעד –  , 12אושר פה אחד.

סעיף מס'  - : 4דו"ח הממונה על תלונות הציבור
הנושא יועבר לדיון לישיבת מליאה הבאה מאחר ומבקר הפנים שערך את הדו"ח
היה צריך להציג אותו ומסיבות אישיות נבצר ממנו להגיע לישיבה.

סעיף מס'  - : 5שמות לרחובות – משגב דב

ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את מפת חלוקת השמות לרחובות במושב
משגב דב כפי שהגיש הוועד.
בעד –  , 12אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת מתן שמות לרחובות במשגב דב כפי שהוצגו בפניהם.
השמות הם :המוסק ,הבוקר ,החורש ,השותל ,הכורם ,הרועה ,היוגב ,הנוסע,
הבוצר.

סעיף מס'  - : 6דו"ח רבעוני 3 / 13
גזבר המועצה הציג והסביר את הדו"ח הרבעוני לתקופה .1 - 3 / 13
נערך דיון בנושא דו"ח גבייה .גזבר המועצה הודיע על כוונת המועצה להזמין שירותי
מדידת נכסים כפי שקובעות הוראות משרד הפנים ) המדידה הקודמת בוצעה לפני 6
שנים (.

סעיף מס'  - : 7ועדת הנחות – הנחות רטרואקטיביות
מאחר ויו"ר ועדת הנחות ,מירי מושינסקי ,נמצאת בחופשה ראש המועצה הציג את
המלצות ועדת הנחות.
ועדת הנחות בשיתוף היועץ המשפטי ממליצים כי במקרה ותושב שאינו בעל חוב
יגיש בקשה להנחה עפ"י חוק ויציג מסמך מהמוסד הממשלתי המוסמך ,על זכאות
רטרואקטיבית ) לפני שנת הכספים בה הוגשה הבקשה ( להנחה ,יהיה זכאי להנחה
לה הוא זכאי עפ"י חוק באופן רטרואקטיבי עד ל –  12חודשים מיום שהגיש את
המסמך.
בעד –  , 12אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את המלצת ועדת הנחות להנחה רטרואקטיבית כמפורט
לעיל.
לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תתקיים בתאריך  , 18 / 8 / 2013יום ראשון בשעה 19:00
בערב בחדר הישיבות במועצה.
על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

