לשכת מנכ"ל המועצה
א' חשון תשע"ט
 10אוקטובר 2018
(מליאה) – 1-1

סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 9/18
מיום 8.10.18
נוכחים:

אלון שוסטר
בטי גברי
לארי טרנטו
ליאור ניסקי
אריה רייבי
עדו ביידר
יוסי קרן

-

חסרים:

יצחק אמיתי (חקל'ה)
איתן כביר
איציק חסון
אופיר ליבשטיין
ניר בן אשר

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציגת ניר עם
נציג נחל עוז
נציג רוחמה
נציג יכיני
נציג אור הנר
נציג ברור חיל
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג

ארז
מפלסים
גבים
כפר עזה
דורות

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט
שמעון קרן צבי
נפתלי סיון

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה מנהל פרויקטים במטה האסטרטגי,מזכיר ועדת בחירות
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  8/18מיום .30.8.18

.2

עדכונים.

.3

היערכות ליום הבחירות.

.4

תבחינים לתמיכות .2019

.5

אצילת סמכויות לוועדים מקומיים – הארכה עד .3/19

.6

עדכון תקציב .2018

.7

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  8/18מיום :30.8.18
הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

.2

.3

עדכונים:
א.

בית הספר היסודי החדש
נמסר עדכון על ההיערכות למעבר התלמידים לכיתות החדשות .עד אז
יתבצעו השלמות בתחומי הבטיחות ,הניקוז ועוד.
יבחן מועד לטקס חנוכת בית הספר.

ב.

מעון יכיני
במליאה הקודמת הוקם צוות שהיה צריך לגבש הצעה לגבי הפעלת המעון.
ביום  10.10.18תתקיים פגישה בנושא ,להצגת הצעה ככל שתגובש.

היערכות ליום הבחירות:
נפתלי:

מציג את מספר המועמדים והרשימות שהוגשו.
מציג את ההיערכות הארגונית והלוגיסטית לקראת יום הבחירות ואת
האופן בו יתנהלו ההצבעות והספירות.

עודד:

מבהיר את לוחות הזמנים והנהלים להחלפת ראש המועצה ,המליאה
והועדים בישובים.
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.4

תבחינים לתמיכות :2019
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
עודד:

מציג את המלצת הועדה המקצועית לתבחינים לתמיכות בשנת ,2019
הזהים לתבחינים שאושרו לשנת .2018

הוחלט:
9-18-4

לאשר את המלצות הועדה המקצועית לתמיכות לשנת .2019
אושר ללא מתנגדים.

.5

אצילת סמכויות לוועדים מקומיים – הארכה עד :3/19
עודד:

על מנת לאפשר למליאה החדשה לקבל החלטות בנושא ,מוצע
להאריך את תוקף אצילת הסמכויות שאושרה לשנת  ,2018לרבעון
הראשון של שנת .2019

הוחלט:
9-18-5

להחיל את אצילת הסמכויות שאושרו לשנת  2018גם על הרבעון
הראשון של שנת  2019בכל ישובי המועצה.
אושר ללא מתנגדים.

.6

עדכון תקציב :2018
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

בפתיחת הדברים ,מציג את אופן ההיערכות להכנה ואישור של תקציב
 ,2019בהתייחס למועד הבחירות ותקופת המעבר שלאחריו.
מציג עדכונים מוצעים לתקציב  .2018הכוונה היא להגיש עדכון נוסף
בדצמבר  .2018ככל שלא יוגש עדכון כזה ,יהיה התקציב המוגש כעת
התקציב הסופי ל.2018-
בהמשך לנתונים שהועברו ,ישנו עדכון נוסף הנובע מהרשאה המשרד
לפיתוח הנגב והגליל לביצוע הפקת אירועים מקומיים ופעילות הפגה
(באמצעות המתנ"ס) בסך כ 142-אש"ח ,ואירועים עבור  4המועצות על
ידי העמותה לתיירות בסך של עד  350אש"ח (העברה באמצעות שער
הנגב).

הוחלט:
9-18-6

לאשר את העדכונים לתקציב  2018שהוגשו ע"י הגזבר.
לאשר את תקציב המועצה בסך  121,598אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.
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.7

שונות:
 )1אישור ועדה מקצועית לבדיקת ערעורים על חיובי שפכים אסורים וחריגים
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון :מציג את הצורך להגדיר מנגנון להסדרת הטיפול בערעורים לגבי חיובי
שפכים אסורים וחריגים.
מציג נוהל מוצע בנושא ,שגובש בסיוע היועצת המשפטית ,ולאחר
התייעצות עם גורמים נוספים.
הוחלט:
9-18-7/1

לאשר את הנוהל המוצע לבדיקת ערעורים על חיובי שפכים
אסורים וחריגות ,כולל הרכב הועדה המקצועית.
אושר ללא מתנגדים.

 )2חתימה על קול קורא קק"ל
הוחלט:

9-18-7/2

מאשרים את השתתפות המועצה בהליך קול קורא של קק"ל
מס' קק 2000/18/להשתתפות בתקצוב "גני קק"ל" ,ומסמיכים
את ראש המועצה ואת גזבר המועצה לחתום יחד בשם המועצה
על כל מסמכי ההליך.
אושר ללא מתנגדים.

 )3תב"רים
הקטנה:
תב"ר :1762

מצ'ינג לתקציבי מדינה ואחרים
מטרה:
₪ 300,409
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )33,124( :העב' לתב"ר 1836
( - ₪ )100,000העב' לתב"ר 1801
₪ 167,285
סה"כ:

הגדלה
תב"ר :1801

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

מגרשי דשא סינטטי לקהילה
₪ 954,760
 - ₪ 100,000העב' מתב"ר 1801
₪ 1,054,760
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חדשים
מטרה:
מימון:

סימון והתקני בטיחות
 - ₪ 77,288משרד התחבורה
 - ₪ 33,124העב' מתב"ר 1762
₪ 110,412

תב"ר :1836

מטרה:

נגישות אקוסטית  3כיתות לליקויי שמיעה -
יסודי
 - ₪ 90,000משרד החינוך
₪ 90,000

תב"ר :1838

מטרה:
מימון:
סה"כ:

נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה – תיכון
 - ₪ 30,000משרד החינוך
₪ 30,000

תב"ר :1839

מטרה:
מימון:
סה"כ:

שיקום דרך בטחון בגבים
 - ₪ 170,636משהב"ט -פקע"ר
₪ 170,636

תב"ר :1840

מטרה:
מימון:

מבנה מרכז תרבות וספורט בקרית החינוך
 - ₪ 1,000,000מ לפיתוח הפריפריה הנגב
והגליל
 - ₪ 6,427,600טוטו
 - ₪ 6,506,000סן דייגו בניה ותכנון
₪ 13,933,600

סה"כ:
תב"ר :1837

מימון:
סה"כ:

סה"כ:
הוחלט:
9-18-7/2

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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