 11יולי 2011
מס .הדיון145/2010 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה
סימוכין :הנהלה 11

נושא הדיון :פרוטוקול הנהלה מס' 11
מטרת הדיון :ישיבת הנהלה
תאריך 13 :דצמבר  2010יום ב' 10:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 001 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אורה גפני ,אורי בר מ! עוז  ,ארנון מינס  ,יצחק יצחק ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי
חסרו :אברהם קטרי  ,איציק גולדברג ,אליעזר גז  ,אמנון בטיה  ,רונן סלטון
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה רז ,פנינה אמויאל משה  ,רן להב
 .1דו"ח ראש המועצה
חברי ההנהלה מאחלים רפואה שלמה ואריכות ימים ובריאות לחבר המליאה חיים שגיא ,נציג מושב נורדיה.
הועלתה הצעת הנהלה לקיים טקס יקיר המועצה לחיים שגיא.
 .2דו"ח רבעוני שלישי
הרבעון הסתיים בגרעון של כ –  .₪ 1,253,000הגרעון הינו כתוצאה מחריגות בתקציב החינוך ,הסעות
תלמידים ,שכר ורווחה.
פועלים לקבלת מענק מרזרבת שר .לאחר חתימת משרד האוצר על הארנונה בפארק השרון יערך חיוב
רטרואקטיבית לנכסי פארק השרון .ההערכה ששנת  2010תסתיים באיזון תקציבי.
 .3דיון בתקציב 2111
א .התקציב ! הוצג ע"י גזבר המועצה ודיון בסעיפיו השונים.
בהכנת התקציב ניתן ביטוי ליוזמות חינוכיות ,תגבור בנושא הגזם ,תוספת בכוח אדם ,משרה של יועץ
משפטי .בתקציב לא באו לידי ביטוי כל צרכי ובקשות מנהלי המחלקות.
הערות החברים:
 )1נוער – אפשרות לגביית דמי חבר ,כשהכסף שיתקבל יהיה לטובת הגברת פעילות הנוער ביישובים.
 )2חסרות בתקציב פרוט בקשות מנהלי המחלקות לתקצוב נוסף בתקציב .2011
 )3ספריה ציבורית בצור משה ,לבחון מדוע ועד מקומי צור משה לא שותף לאחזקת הספרייה
)4גזם -נושא תגבור מערך הגזם יובא להמשך טיפולה של הועדה המוניציפאלית .תקציב הועדה
המוניציפאלית יעמוד על  ₪ 1,000,000מתוכו תחליט הועדה על הסכום לתגבור הגזם.
ב.עקב אי איזון תקציבי ,יבחנו אפשרויות לאיזון התקציב ,חלקן בתחום תיקון ההכנסות הצפויות וחלקן
בצמצום ההוצאות.
החלטה )1 :נוער  -להביא לדיון במליאה ,הצעה להקמת ועדה שתורכב מחברי הנהלה ונציגי ציבור לדיון
בנושא.
 )2פירוט בקשות מנהלי המחלקות  -לקראת ישיבת המליאה ,יובאו בקשות מנהלי המחלקות לתוספות
בתקציב  ,2011שיופץ בגיליון נוסף בתקציב לדיון ולתעדוף.

 !)3ספריה ציבורית צור משה  -לבדוק שעות פתיחת הספרייה מעבר לשעות ביה"ס ומס' המנויים בספריה
ופילוחם לפי הישובים .את תוצאות הבדיקה להביא לדיון במליאה.
 .4אישור פרוטוקולים 15,16
לא הובאו לאישור במליאה

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,עירית גז
אושר ע"י :עמיר ריטוב  -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי

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

