לשכת מנכ"ל המועצה
י' כסלו תשע"ח
 28נובמבר 2017
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 12/17
מיום 27.11.17
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ארז
נציג גבים
נציג רוחמה
נציג יכיני
נציג כפר עזה
נציג דורות
נציג נחל עוז
נציג ברור חיל

נוכחים:

אלון שוסטר
יצחק אמיתי (חקל'ה)
איציק חסון
ליאור ניסקי
אריה רייבי
אופיר ליבשטיין
ניר בן אשר
לארי טרנטו
יוסי קרן

-

חסרים:

איתן כביר
בטי גברי
עדו ביידר

 נציג מפלסים נציגת ניר עם -נציג אור הנר

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
עלי דבסן

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה -מבקר פנים
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  11/17מיום .26.10.17

.2

עדכונים.

.3

דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת . 2016

.4

דו"ח ביקורת מפורט.

.5

צרכי כ"א באגף המוניציפאלי.

.6

יעדי המועצה לשנת . 2018

.7

שונות.

פירוט הסעיפים:
 .1אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  11/17מיום :26.10.17
הסיכום אושר ללא מתנגדים.
 .2עדכונים:
ועדה גאוגרפית
אלון:

להגיע להסכמות

מוסר עדכון לגבי המו"מ עם עיריית שדרות בניסיון
לקראת הישיבה הבאה של הועדה הגאוגרפית.
בעת הקרובה יתקיים דיון בנושא במליאת המועצה .עד אז יתקיימו פגישות
תאום עם נציגי הישובים הרלוונטיים.

 .3דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת :2016
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

הדו"ח נדון בישיבת ועדת ההנהלה.
דגשים:
• העודף המצטבר בסוף  2016עומד על כ 1-מיליון  ,₪כאשר כ500-
אש"ח ממנו תוקצבו כבר בתקציב הרגיל לשנת .2017
• שיעור גביית הארנונה עומד על .96%

הוחלט:
12-17-3

לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2016
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 .4דו"ח ביקורת מפורט:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עלי:

לאחר שנתיים בהן לא נמצאו ליקויים ,השנה הביקורת מצאה שני ליקויים
מסוג ג' (מנהלתיים) .שני הליקויים מתייחסים לדברים שבוצעו ,אך לא
קבלו את התוקף הפורמאלי הנדרש .שני הליקויים טופלו .ועדת הביקורת
דנה בליקויים ואשרה את הטיפול.
לגבי ליקויים שלא תוקנו – הרשימה צומצמה מאוד ביחס לשנים הקודמות,
ומופיע רק ליקוי אחד שלא תוקן .הליקוי קיים מזה מספר שנים ,והועדה
קבלה את ההסברים של הגזבר לגביו.

שמעון:

מציג את ההסבר להיווצרות הליקוי.

הוחלט:
12-17-4

לאשר את המלצות ועדת הביקורת ולהטיל על מנכ"ל
המועצה לעקוב אחר הטיפול בהן.
אושר ללא מתנגדים.

 .5צרכי כ"א באגף המוניציפאלי
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
מוזמן :אלעד חורב ,מנהל האגף המוניציפאלי.
עודד:

לפני כ 3-חודשים הוצג במליאה הצורך בחיזוק מערך הגינון ,וסוכם על
העסקת עובד זמני .היום מובא לדיון הצורך במציאת פתרונות ארוכי טווח.

אלעד:

מציג באמצעות מצגת את תמונת המצב והצרכים בתחום כ"א באגף.
דגשים:
• ירידה במצבת העובדים.
• גידול במשימות ובשטחים המטופלים.
• התבגרות של עובדים וירידה בתפוקות.
• עבודת הגינון נחלקת בין קריית החינוך ליתר האתרים ה"חיצוניים".
• חברות כ"א מתקשות לספק לנו כ"א מקצועי ויציב.
מציג את החלופות לפתרון המצב.

איציק:

בחישוב ראשוני ,נראה שהנתון לגבי העבודה הקבלנית גבוה מדי.

אופיר:

מהו התקצוב הכולל לגינון?

שמעון:

תקציב כ"א של הגינון עומד על כ 700-אש"ח.

אלון:

רואה בחיוב איסוף יותר נתונים .עם זאת ,חשוב לראות את ה"דלתא"
הנדרשת.

ניר:

השאלה אם הסכום המבוקש נותן מענה כולל.
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לשכת מנכ"ל המועצה
שמעון:

בחישוב שנעשה ,הסכום המוצג ( 150אש"ח) משקף את הפער הכספי
הנדרש.

איציק:

צריך גם לחשב בכמה ירדו ההוצאות הקיימות אם נעסיק קבלן.

הוחלט:
הנושא יובא לדיון נוסף בועדת ההנהלה ,בתוספת הנתונים
שהתבקשו.

12-17-5

אושר ללא מתנגדים.
 .6יעדי המועצה לשנת :2018
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
הוצגו ביצוע היעדים לשנת  2017והיעדים לשנת .2018
נערך דיון בנושא.
הוחלט:
12-17-6

לאשר את יעדי המועצה לשנת  2018המוגשים ע"י ההנהלה
הפעילה.
אושר ללא מתנגדים.

 .7שונות:
 )1מינוי נציגי ציבור לאגודה לקידום הספורט בשער הנגב
עודד:

מציג את שתי המועמדות לכהן כנציגות ציבור באגודה לקידום
הספורט בשער הנגב :מגי לוי וורד שפירר .השתיים אושרו ע"י הועדה
לעניין זה ,עפ"י הנוהל הקיים.

הוחלט:
12-17-7/1

לאשר את המינוי של מגי לוי וורד שפירר כנציגות ציבור
בהנהלת האגודה לקידום הספורט בשער הנגב.
אושר ללא מתנגדים.

 )2מלגות לסטודנטים
הנושא לא נדון בישיבה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 )3הקצאת רכב למנהלת משאבי אנוש
עודד:

מציג את הרקע ואת הצורך לספק רכב צמוד למנהלת מש"א.

נערך דיון בנושא.
הוחלט:
12-17-7/3

הנושא יובא להמשך דיון באחת מישיבות המליאה הבאות.
אושר ללא מתנגדים.

 )4מכרז למנהל/ת יחידת הנוער ברשות
עודד:

טל שוורץ ,מנהלת המחלקה הנוכחית ,הודיעה על סיום תפקידה .אנו
יוצאים במכרז .התקבל אישור ממשרד הפנים למשרה בשכר בכירים.
נדרש אישור מליאה.

הוחלט:
12-17-7/4

המליאה מאשרת יציאה למכרז למנהל/ת יחידת הנוער
בשכר בכירים (חוזה אישי).
אושר ללא מתנגדים.

 )5הארכת מבצע גביה עד 31.12.17
שמעון:

משרד הפנים מאפשר הארכת המבצע .מבקש להאריך את המבצע
במועצה.

הוחלט:
12-17-7/5

לאשר את הארכת מבצע לגביית ארנונה עד ל.31.12.17-
אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
)5

תב"רים
חדשים
תב"ר :1794

מטרה:
מימון:
סה"כ:

אור הנר –  62יח"ד בתכנון מפורט
 - ₪ 142,775משרד השיכון
₪ 142,775

תב"ר :1795

מטרה:
מימון:
סה"כ:

תשתיות היקפיות במוסדות חינוך יסודי
 - ₪ 923,860משרד החינוך
₪ 923,860

תב"ר :1796

מטרה:
מימון:
סה"כ:

רכישת טרקטור לכיסוח
 - ₪ 188,000משרד הפנים
₪ 188,000

הקטנה
תב"ר :1756

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

נגישות
₪ 390,000
( - ₪ )40,000העברה לתב"ר 1724
₪ 350,000

תב"ר :1762

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
₪ 750,000
( - ₪ )50,000העברה לתב"ר 1779
₪ 700,000

הגדלה
תב"ר :1723

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

תשתיות ל 11-יח"ד בתי אגודה בכפר עזה
₪ 990,000
 - ₪ 1,902,000קבוץ כפר עזה
₪ 2,892,000

תב"ר :1724

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

התקנת מעלון סטודנטים בקבוץ גבים
₪ 230,000
 - ₪ 60,000קבוץ גבים
 - ₪ 40,000העברה מתב"ר 1756
₪ 330,000

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:

אתר ראשונים רוחמה
₪ 160,000
 - ₪ 500,000משרד החקלאות
 - ₪ 5,000השתתפות קבוץ רוחמה
 - ₪ 50,0000העברה מתב"ר 1762
₪ 715,000

סה"כ:
תב"ר :1779

סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1593

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

יח"ד בכפר עזה הרחבת קיבוץ
1,357,200
 - ₪ 150,000משרד השיכון
₪ 1,507,200

הוחלט:
10-17-7/3

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו.
אושר פה אחד.

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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