פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 63
אשר התקיימה ביום ראשון  24/05/2018בשעה17:45 :
במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
יוסי גבעון
ברק בן אריה
יוסי תאט
יוסי הס
יואל פירסט
רמי דור
בן הטה
פבלו לם
אנדי וולף
אורן שני
דני מנהיים
מרים דרוק

יישוב
אודים
געש
בית יהושע
בני ציון
בצרה
רשפון
גליל ים
תל יצחק
חרוצים
כפר נטר
ארסוף קדם
יקום
ארסוף

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מנכ"לית המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד שירלי קדם ,יועצת משפטית
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה62 :
 .2עדכון תקציב
 .3עדכונים

הגיע/ה
+
+
+
+
+
+
+
-

נושאים שלא עלו:

 .4פרוטוקול מליאה62 :
 .1עדכון תקציב:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי עדכון התקציב נדרש עבור:
 .1הצורך בביצוע שני פרויקטים דחופים שקשורים לביוב:
.1א .שקיעת כביש בבצרה שנובעת מהביוב.
.1ב .טיפול במכסי הביוב בכפר נטר.
אומדן העלויות של העבודות הינו  500אש"ח.
מקור המימון הינו הגדלת השתתפות בקרנות ביוב בתקציב רגיל (על פי הכללים
של פירעון מלוות).
לקחו חלק בדיון:
פבלו לם ,דני מנהיים ,מנכ"לית המועצה ,ראש המועצה ,סגן ראש המועצה.
התנהל דיון סביב :
האחריות של הקבלנים הקודמים ,נתבקשה הבהרה לגביי האזור בבצרה שהעבודה מתבצעת ,הובהר כי
מדובר באזור אחר בישוב.
 .2מבוקש לצורך מימון רכז פרוייקט ניצנים (זהות יהודית תרבותית) שאושר בעבר במועצה :העברת
 50אש"ח מתקציב התרבות לצורך מימון השכר .הובהר כי מדובר בתקציב לשנה הנוכחית והתקציב
הכולל הינו
 150אש"ח מהמועצה ו 150 -אש"ח מקרן אביחי שמיועדים הן לשכר
והן לפעילות .בשנה הבאה התקציב יגדל ל 300 -אש"ח מהמועצה ובמקביל  300אש"ח מקרן אביחי.
מנכ"לית המועצה עדכנה כי מתקיים פיילוט של  3חודשים והתבצע מיפוי ונבדקה היתכנות.
הובהר כי גיוס המשרה עוד השנה קיבל אישור משרד הפנים.
הצעת החלטה:
לאשר את עדכון התקציב
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה

 .2תב"רים:

הצעת החלטה:
לאשר את התב"רים
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את התב"רים
הארכת נוהל יועצים:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי הקול קורא נסגר וכי הוגשו כ –  180הצעות.
המועצה מבקשת עוד חודש ארכה לסיום התהליך
הצעת החלטה :
לאשר ארכה של עוד חודש בהתקשרות עם יועצים
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
עדכוני ראש המועצה:
מתקיים הליך מול חגי שניר ,מנהל המחוז במשרד החקלאות לגבי הסדרת מגורי עובדים זרים בחקלאות

רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה18:30 :

