 7מאי 2014
מס .הדיון228/2014 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה
סימוכין :הנהלה 11

נושא הדיון :ישיבת הנהלה 11
מטרת הדיון :ישיבת הנהלה
תאריך 3 :אפריל  2014יום ה' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 001 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אילן גיא ,אלי אטון ,יהודה גטה ,יצחק יצחק ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי
חסרו :איילת גרוס ,אמנון בטיה  ,ינון עמרם ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
קבצים מצורפים :סגירת תב"רים 2013
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1חוקי עזר של המועצה –בכוונת המועצה לרענן ולעדכן את חוקי העזר של המועצה בשיתוף עם היועץ
המשפטי.
חוקי העזר לתיעול וסלילת כבישים – נשלחו לאישור משרד הפנים ומצויים בשלב הבחינה הכלכלית ואישור
סופי של המחלקה המשפטית.
 .2דיווח –  – GISלעניין סקר הנכסים :בסוף חודש מרץ הושלם משלוח הודעות השומה לתושבים .מח'
גבייה ,תטפל בהשגות ככל שיהיו .יופץ מייל לוועדים המקומיים עם האפשרות שיש לתושב להגיש השגות
ועררים על המדידות.
המלצות ההנהלה:
א .לפרסם אגרת לתושבים המאפשרת השגות ועררים.
ב .להתקשר עם מודד חיצוני לבדיקת המדידות.
 .3האצלת סמכויות לועדים המקומיים – לפרוטוקול מליאה מישיבת מליאה מס'  ,16נשלחו הערות חברים
והערות של ועדים מקומיים ונראה כי קיימת אי הבחנה בין האצלת סמכויות לבין חלוקת אחריות .הועדה
המוניציפאלית התבקשה לבחון נושא זה ולנסח מסמך מסודר לנושא .יחד עם זאת ,חשוב להבהיר כי אין
בהאצלת הסמכויות המפורטת בפרוטוקול מליאה  ,18כל כוונה להסיר אחריות מהמועצה ,אלא להרחיב את
אפשרויות פעולת הביצוע של הוועדים המקומיים ,כאשר יובהר כי כל פעילות המבוצעות ע"י הועד בכלל
ובייחוד מתוקף האצלת הסמכויות הרי שהאחריות לפעילות מצויה בידי הועד המבצע.
 .4רבעון אחרון לשנת  2013הסתיים בגרעון שנתי של כ –  ₪ 300,000והצפי ,כי גם השנה תקבל המועצה
פרס ניהול תקין.
המלצות ההנהלה לדיווח בנושא :GIS
 .1להוציא איגרת לתושבים המסבירה את האפשרויות להגשת השגות ועררים לארנונה.
 .2לבדוק בעזרת מודד חיצוני את ההשגות במדידה.
 . 3נושאים השנויים במחלוקת יבדקו ע"י היוע"מ ובאין הסכמות ההכרעה תידון בפני ועדת ערר לארנונה.
משימות
מס"ד תאור המשימה

אחראי יעד לביצוע
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פרסום איגרת לתושבים לגבי אפשרות הבירור והערעור בעניין המדידה.

מאיר
שביט

01/05/2014
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לבדיקה עם היועץ המשפטי -אפשרות להעסקת מודד חיצוני לבדיקת ההשגות
ולמדידות חוזרות .

מאיר
שביט

01/05/2014
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לבדיקה עם היועץ המשפטי -אפשרות להעסקת מודד חיצוני לבדיקת ההשגות
ולמדידות חוזרות .

מאיר
שביט

01/05/2014

 .2העלאה חריגה ארנונה באזור תעשיה פארק השרון 2115
החלטה :מאושר ,יש להגיש בקשה להעלאה חריגה עד לתאריך .30/6/14
המליאה תקיים דיון בנושא צו המיסים לשנת .2015
 .3אישור צו מיסים ותקציב ועד מקומי עזריאל
לא נידון.
 .4אישור הסכמים :הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
 .5הלוואה למשרד האוצר
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה לאישור הלוואה למשרד האוצר בגובה של כ –  ₪ 1,800,000יובא
לאישור גם במליאת המועצה.
 .6אישור תברי"ם:
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה לאשר את התב"רים עפ"י הפירוט הבא:
 .1תב"ר רכישת אוטובוס חדש כתוצאה מאירוע שריפה  1,128,670ש"ח.
 .2תב"ר רכישת רכב סייר שדות  :₪ 280,000משרד הביטחון  ,₪ 120,000קרן מכירת רכבים 120,000
 ₪קרנות הרשות . ₪ 40,000
 .3תב"ר חקלאות תומכת סביבה :₪ 150,000 :משרד החקלאות  ₪ 120,000קרנות הרשות . ₪ 30,000
 .4תב"ר מקווה ינוב ₪ 984,300 :מימון מלא משרד הדתות.
 .5דרישת בטיחות בכיתות אקוסטיות –  ₪ 100,000מימון מלא מועצה
 . 6תב"ר הקרן לשמירת שטחים פתוחים :שיקום מחפורת (שלולית החורף) ( ₪ 778,000מימון מלא של
הקרן).
 .7השלמת במה בי"ס "לב הפרדס" ₪ 100,000 -מימון מלא מועצה.
 .8אישור תב"ר בסך  ₪ 50,000שיפוץ תשתיות מבנה בי"ס אור השרון -תנובות
 .7תבר"ים לסגירה 2113
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה לאשר את סגירת תב"רים  ,2013עפ"י הרשימה שנשלחה לחברים
והקובץ מצורף לפרוטוקול.
 .8מינוי יועץ לענייני ותיקים
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה לאשר את מינויה של גב' אורית בר ,מנהלת המחלקה לשירותים
חברתיים ליועצת לענייני ותיקים.
 .9אישור פרוטוקולים -ועדת חריגים
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת חריגים מיום  ,16/2/2014כפי שנשלח לחברים.
 .11אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון כספי הורים ק.ח דרור
החלטה :ההנהלה מאשרת את מינוים של:
 אריאלה בן ארי גולדברג יוסי אביגדור טפר כהן אוריתשתי חתימות מתוך הארבעה
 .11אישור ועדות ביקורת בישובים
לא נידון

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.

מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,מיטל גוב,
משה רז ,עירית גז ,שחר בן עמי ,עו"ד
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי

הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות www.axisis.net C&D Manager On Line System -

