לשכת מנכ"ל המועצה
ט' טבת תש"פ
 5ינואר 2020
(מליאה) – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 1-20
מיום 5.1.20
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת ארז
נציגת נחל עוז
נציג מפלסים
נציג אור הנר
נציגת רוחמה
נציגת ניר עם
נציגת יכיני

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
אורנה נעים
עדי גן אל צ'רי
דוד בן ברון
אדי פולנסקי
הדר שריד
דנה מזרחי בראודה
מורן חג'בי

-

חסרים:

ירון להב
ניר בן אשר
מירה שטהל

 נציג גבים דורות -נציגת כפר עזה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
אריה חודרה
שוקי פדר

-

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מנהל מתנ"ס שער הנגב
רואה חשבון ראשי
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  12/19מיום .29.12.19

.2

עדכון חברי ועד מקומי בגבים.

.3

תקציב המועצה לשנת .2020

.4

תקציב קרן פיתוח לשנת .2020

.5

נוהל תמיכות מוסדות ציבור.

.6

שונות.

פירוט הסעיפים:
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  12/19מיום :29.12.19
סיכום ישיבת מליאה מס'  12/19אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכון חברי ועד מקומי בגבים:
לילך:

הועד המקומי בגבים מסר :התפטרו  -אייל בך ,ת.ז 022796221 :וישי
לוז ,ת.ז ,04014872 :במקומם מונו – סיון אמיאל ,ת.ז 039164397 :ומאור
רוט ,ת.ז.031209547 :

הוחלט:

1-20-2

המליאה רשמה בפניה את הודעת הועד המקומי בגבים לפיה
התפטרו  -אייל בך ,ת.ז 022796221 :וישי לוז ,ת.ז ,04014872 :במקומם
מונו – סיון אמיאל ,ת.ז 039164397 :ומאור רוט ,ת.ז.031209547 :
המועצה תמסור את ההודעה למשרד הפנים.
אושר ללא מתנגדים.

.3

תקציב המועצה לשנת :2020

שמעון:

מציג את תקציב לשנת  .2020לפני כינוס המליאה ,חברי המליאה הוזמנו
לשאול שאלות ,חברי מליאה שהיו מעוניינים בכך נפגשו איתי לקבלת
הסברים ומענה לשאלות.

דודו:

ישבתי עם שמעון ,כמעט אותו תקציב כבשנה קודמת .עדיין יש נושאים
שדורשים טיפול .חשוב שנדע כל סעיף למה נוצל .אין שינוי בתקציב לישובים
– מעוניין לראות יותר תמיכה בישובים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
אדי:

ישבתי עם שמעון ,רואה את הדברים אחרת – רואים את ההשקעה בישובים
ובכל התחומים שהמועצה נוגעת בהם .לכן ,מבחינתי יש מענה לכלל
הישובים.

דודו:

מעוניין לאגם משאבים לתחומי בתי הספר.
הוחלט:

1-20-4

מאשרים את תקציב המועצה לשנת  2020בסך  136,777אש"ח וכן
תקציב מותנה בסך  1,002אש"ח ,סה"כ  137,779אש"ח.
אושר ללא מתנגדים.

.4

תקציב קרן פיתוח לשנת :2020
שמעון :ההגשה היא טכנית .ההכנסות וההוצאות מהתקציב הרגיל הותאמו
לתקציב הרגיל .יתרת הסכומים משוערים ,בהעדר מידע על הכנסות
ושימושים נוספים .כל העברה מהקרן לתב"ר ולהיפך ,תוגש בכל מקרה
לאישור המליאה כתב"ר.
הוחלט:
1-20-5

מאשרים את תקציב קרן פיתוח לשנת .2020
אושר ללא מתנגדים.

.5

נוהל תמיכות מוסדות ציבור:
אופיר:

מציג את המלצות הועדה המקצועית לנוהל תמיכות לשנת  .2020בנוסף,
קיבלנו את המלצת רמה לשם ,יועצת משפטית לנוהל.

הוחלט:
1-20-6

מאשרים את נוהל תמיכות לשנת 2020

אושר ללא מתנגדים.
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לשכת מנכ"ל המועצה
.6

שונות:
חדש
תב"ר :1881

שערים ומיגון אלקטרוני – קבוץ ניר עם
₪ 33,872
₪ 33,872

מטרה:
מימון:
סה"כ:

הוחלט:
1-20-7

המליאה מאשרת את התב"ר שהוצג.
אושר ללא מתנגדים.

רשמה :לילך שיינגורטן

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה
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