לשכת מנכ"ל המועצה
ד' טבת תשע"ו
 16דצמבר 2015
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 10/15
מיום 15.12.15
נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
עדו ביידר
ליאור ניסקי
לארי טרנטו
יוסי קרן
ניר בן אשר
איציק חסון

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ארז
נציג אור הנר
נציג רוחמה
נציג נחל עוז
נציג ברור חיל
נציג דורות
נציג גבים

חסרים:

בטי גברי
איתן כביר
אריה רייבי
אופיר ליבשטיין

-

נציגת ניר עם
נציג מפלסים
נציג יכיני
נציג כפר עזה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי

-

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה

סדר היום:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  9/15מיום .18.11.15
 .2אצילת סמכויות לועדים המקומיים .2016
 .3שונות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  9/15מיום :18.11.15
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.
 .2אצילת סמכויות לועדים המקומיים :2016
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

מציג את המסגרת המוצעת לאצילת סמכויות לועדים המקומיים
בקבוצים לשנת  .2016אין שינוי בנוסח המוצע יחסית לשנה
שעברה .לועד המקומי ביכיני לא מואצלות סמכויות כיוון
שתקציב הועד מתנהל במועצה.

ליאור:

מה הסטאטוס של חוות שיקמים בעניין זה?

עודד:

חוות שיקמים אינה מוכרת כישוב ,ולכן אין לה ועד מקומי.

שמעון:

מציג את ההסדרים עם משפחת שרון.

הוחלט:

10-15-2

לאשר את המסגרת המוצעת לאצילת סמכויות המועצה
לועדים המקומיים לשנת  2016בישובים :אור הנר ,ארז,
ברור חיל ,גבים ,דורות ,נחל עוז ,ניר עם ,מפלסים,
כפר עזה ,רוחמה.
אושר ללא מתנגדים.

.3

שונות:
 )1פרוטוקולי ישיבות ועדת השקעות 2015
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
הפרוטוקולים הונחו על שולחן המליאה ,לאחר שנדונו ואושרו בועדת
ההנהלה וכספים.
הוחלט:
10-15-3/1

מליאת המועצה רושמת שהוצגו בפניה פרוטוקלים של
,11.8.15 ,6.5.15
ישיבות ועדת ההשקעות מתאריכים:
.19.11.15
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )2דו"ח רבעוני  2015לתקופה :רבעון  3לשנת 2015
הדו"ח הונח על שולחן המליאה ,לאחר שנדון ואושר בועדת ההנהלה
וכספים.
שמעון :עדכון התקציב לשנת  ,2015שיגיע למליאה ,מבטא למעשה
את הדו"ח הרבעוני לרבעון השלישי בשנת .2015
הדו"ח מאוזן ,עם צפי לעודף מסוים.
הוחלט:
10-15-3/1

מליאת המועצה רושמת שהוצג בפניה דו"ח רבעוני 2015
לתקופה :רבעון  3לשנת .2015

 )3מסגרת דיון על תקציב 2016
הוחלט:
10-15-3/3

הדיון על תקציב  2016יערך בישיבת מליאה אחת שנקבעה
ליום  .30.12.15החומר יישלח מראש ,וחברי המליאה יוכלו
להפנות שאלות לשמעון לקראת הדיון.

 )4תב"רים:
הגדלה והקטנה:
תב"ר :1604

סבסוד תשתיות יח"ד כולל בתי
מטרה:
אגודה בנחל עוז
₪ 5,774,000
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )1,080,000( :ק .נחל עוז
סכום ההגדלה - ₪ 3,510,000 :משרד השיכון
₪ 8,204,000
סה"כ:

תב"ר :1608

סבסוד תשתיות יח"ד כולל בתי
מטרה:
אגודה בארז
₪ 7,332,985
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )1,890,000( :ק.ארז
סכום ההגדלה - ₪ 1,890,000 :משרד השיכון
₪ 7,332,985
סה"כ:
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תב"ר :1667

לשכת מנכ"ל המועצה
ריענון רכב בטחון ק .מפלסים
מטרה:
₪ 177,000
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )39,560( :השתתפות ק .מפלסים
סכום ההגדלה - ₪ 39,560 :קרן פיתוח
₪ 177,000
סה"כ:

הקטנה:
תב"ר :1617

השקעות בישובים ומצ'ינג לתקציבי
מטרה:
מדינה בישובים
₪ 894,628
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )150,332( :העברה לתב"ר 1686
₪ 744,296
סה"כ:

הגדלה:
תב"ר :1373

סבסוד תשתיות יח"ד במפלסים
מטרה:
₪ 1,801,996
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 540,000 :משרד השיכון
₪ 2,341,996
סה"כ:

תב"ר :1593

יח"ד בכפר עזה הרחבת קבוץ
מטרה:
₪ 1,357,200
סכום קודם:
סכום ההגדלה - ₪ 1,620,000 :משרד השיכון
₪ 2,977,200
סה"כ:

חדשים:
תב"ר :1685

מטרה:
מימון:

מענקים לבניית בתי אגודה בארז
 - ₪ 3,150,000המשרד לפיתוח הפריפריה
הנגב והגליל
₪ 3,150,000

מטרה:
מימון:

מגרש כדורגל – מבנים יבילים
 - ₪ 279,188טוטו
 - ₪ 150,332העברה מתב"ר 1617
₪ 429,520

מטרה:
מימון:
סה"כ:

תשתיות לבתי אגודה במפלסים
 - ₪ 630,000משרד השיכון
₪ 630,000

סה"כ:
תב"ר :1686

סה"כ:
תב"ר :1687
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תב"ר :1688

לשכת מנכ"ל המועצה
תשתיות לבתי אגודה בניר עם
מטרה:
 - ₪ 720,000משרד השיכון
מימון:
₪ 720,000
סה"כ:

תב"ר :1689

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום תאורת בטחון במפלסים
 - ₪ 152,000משה"ט-פקע"ר
₪ 152,000

תב"ר :1690

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום תאורת בטחון בכפר עזה
 - ₪ 32,222משה"ט-פקע"ר
₪ 32,000

תב"ר :1691

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום דרך בטחון בניר עם
 - ₪ 198,834משה"ט-פקע"ר
₪ 198,834

תב"ר :1692

מטרה:
מימון:
סה"כ:

עבודות ניקוז באזור התעשיה
 - ₪ 516,000המפעלים תפוגן ומול 7
₪ 516,000

ביטול תב"רים
תב"ר  :1625מטרה :שיקום תאורת בטחון במפלסים ע"ס ₪ 152,000
תב"ר  1627:מטרה :שיקום תאורת בטחון בכפר עזה ע"ס ₪ 34,000
תב"ר  :1628מטרה :שיקום דרך בטחון בניר עם ע"ס ₪ 200,000


במקומם מוצגים תב"רים חדשים.
הוחלט:
10-15-3/4

לאשר את התב"רים.
אושר ללא מתנגדים.
רשם :עודד פלוט

אלון שוסטר
ראש המועצה

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה
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