לשכת מנכ"ל המועצה
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סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 3/21
מיום 22.2.21
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת יכיני
נציג אור הנר
נציג דורות
נציגת ארז
נציג מפלסים
נציגת ניר עם
נציגת נחל עוז
נציג גבים
נציגת כפר עזה

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
מורן חג'בי
אדי פולנסקי
ניר בן אשר
אורנה נעים
דוד בן ברון
דנה מזרחי בראודה
עדי גן אל צ'רי
ירון להב
מירה שטהל

-

חסרה:

הדר שריד

 -נציגת רוחמה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
אלעד שניר

 מנכ"לית המועצה גזבר המועצה -סגן גזבר ומנהל רכש

סדר היום:
הגשת בקשה למשרד הספורט להשתתפות בהקמת מתקני ספורט ורכישת ציוד
לספורט.
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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיף:
מוזמנת :דפנה סיבוני ,מנהלת עמותת הספורט.
הגשת בקשה למשרד הספורט להשתתפות בהקמת מתקני ספורט ורכישת ציוד
לספורט:
דפנה:

מציגה את  2קולות הקוראים של משרד הספורט.
מציגה את המתקנים בקרית החינוך ובישובים.
מציגה את מטרות ההגשה ואת המצ'ינג הנדרש.

אופיר:

מסביר את החשיבות בהגשת קולות קוראים – לא בטוח שנקבל ,אך אנחנו
דוחפים.
מציג את מצב המתקנים בישובים.
מציג את המאמצים בגיוס תרומות.

דוד:

מדובר בשדרוג והזדמנות .יש לו בעיה בהשתתפות המועצה בסך  900אש"ח
בסעיף :מסלול אתלטיקה .שואל :מהיכן התקציב? האם נכון להשקיע 900
אש"ח בנושא זה?

אופיר:

האחריות היא שלי לגיוס מקורות נוספים.
מסביר מדוע אנו נדרשים לרשום מימון עצמי.

אורנה:

הנתח לא קטן מתקציבי המועצה.

שמעון:

בעבר כבר אישרנו ממקורות משרד הפנים סך של כ 700-אש"ח לנושא זה –
התקציב הוסב למטרה אחרת .על מנת שלא נפספס את קולות קוראים אנו
צריכים להגיש .בנוסף ,אין לנו בכלל מתקן מוסדר לאתלטיקה .המטרה היום
לאשר את הגשת הקולות הקוראים.
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מחליטים לאשר את הקולות הקוראים של משרד הספורט
להשתתפות בהקמת מתקני ספורט ורכישת ציוד לספורט.
מאושר ללא מתנגדים.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"לית המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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