ישיבת מועצה מס' 43/43
מיום  14לספטמבר 1144
נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה
גוון צרויה – חברת המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
פרידה דרוק – חברת המועצה
סער קימל – חבר המועצה
עו"ד מן מורן – חבר המועצה
חסרים :יאיר אפל – חבר המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
על סדר היום:
 .1בקשה לתיקון פרוטוקול לישיבת מועצה מיום  – 15.5.11קרן כצמן
 .2אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 01.12.2313
 .0אישור דו"ח רבעוני ינואר-יוני לשנת 2311
 .4אישור דו"ח רבעוני ינואר – מרץ – 2311
 .5קביעת אחוזים לחלוקת תמיכת בין הגופים הנתמכים.
 .6אישור ועדכון תב"רים:
א .עדכון תב"ר מס'  – 1101בטיחות בכבישים השלמת שילוט ותמרור צביעת כבישים
ב .עדכון תב"ר מס'  – 1214בטיחות בדרכים
ג .אישור תב"ר מס'  – 1200נגישות אקוסטית לקויי שמיעה בי"ס דמוקרטי
ד .אישור תב"ר מס'  – 1204ביצוע השלמת עבודות פיתוח במתחם ( 111רח' העצמאות)
 .1אישור משרד הפנים להגדלת שכר – אילנה ירושלמי – מנהלת לשכת ראש המועצה מ05% -
שכר בכירים ל 43% -שכר בכירים כפוף לאישור מליאת המועצה.
בפתיחת הישיבה מביא ראש המועצה לידיעת חברי המועצה השתלשלות הדברים בעניין פיצול כיתות ג-ד
והעברה לביה"ס החדש.

סדר היום:
 .1בקשה לתיקון פרוטוקול ישיבת המועצה מיום  – 15.5.11קרן כצמן
סעיף זה ירד מסדר היום הואיל ונבצר מחב' המועצה קרן כצמן להגיע לישיבה.
 .2אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 01.12.2313
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדו"ח הכספי ליום  01בדצמבר  .2313כמו כן
עיקרי הדו"ח הובאו בישיבת ההנהלה ומוצעים לאישור מליאת המועצה.
הגירעון המצטבר לתחילת שנה הסתכם בסך ₪ 081,18333
המועצה קיבלה במהלך שנת  2313הלו' לכיסוי גירעון מצטבר בסך ₪ 283338333
העודף בשנת  2313הסתכם בסך ₪ 283,58333
העודף המצטבר בתקציב הרגיל לסוף שנת ₪ 0348333 82313
התקבולים בתקציב הרגיל בשנת  2313הסתכמו בסך .₪ 5086628333
ההוצאות בתקציב הרגיל בשנת  2313בסך ₪ 5185118333
תאגיד המים "מעיינות השרון" החל את פעילותו בתאריך  1בינואר  .0313פעילות זו כוללת את
הגביה 8אחזקת המים והאחזקה השוטפת של מפעל המים וכן את נושא הביוב כולל כל עבודות
הפיתוח וחברת "קולחי השרון" בע"מ
התקבולים בתקציבי הפיתוח (תקציב בלתי רגיל) בשנת  2313הסתכמו בסך ₪ 2,81318333
התשלומים בתקציבי הפיתוח (תקציב בלתי רגיל) בשנת  2313הסתכמו בסך ₪ 1680008333
עודף בשנת הדו"ח ₪ 11816,8333
יתרה זמנית נטו לתחילת השנה ₪ 1280528333
יתרה זמנית נטו לסוף השנה ₪ 2481238333
סה"כ היתרה בקרן היטל הפיתוח ליום  01בדצמבר .₪ 4181418333 – 2313
במועצה נכון לתאריך  01בדצמבר  50 82313משרות עובדים וכן  26משרות של גמלאים
בפנסיה תקציבית .סה"כ השכר לעובדים וגמלאים המסתכם בסך  , 8 ₪ 1280158333עובדים
המועסקים באמצעות שירותי כח-אדם.
בעקבות הדו"ח הכספי המבוקר ודו"ח הביקורת המפורט קיבלה המועצה ממשרד הפנים תעודה
על ניהול תקין לשנת .2313

אבקש לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2313
לאחר דיון:
הצעת החלטה :לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2313
הצבעה פה אחד
 .0אישור דו"ח רבעוני ינואר-מרץ לשנת 2311
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו את הדו"ח הרבעוני ינואר-מרץ  2311לעיונם .דו"ח זה הוכן
לפני שבוצעה הביקורת לשנת  2313ומכאן שיתרות הפתיחה עדיין אינן סופיות.
כמו כן ברבעון זה יש רק תשלום של תקופה  1מתוך .6
אני מבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני ינואר-מרץ 2311
הצעת החלטה :לאשר את הדו"ח הרבעוני ינואר-מרץ  2311כפי שאושר בישיבת ההנהלה
הצבעה פה אחד.
 .4אישור דו"ח רבעוני ינואר-יוני 2311
הדו"ח נשלח לעיון לחברי המועצה ואושר בישיבת ההנהלה.
העודף המצטבר בתקציב הרגיל ליום  1.1.2311מסתכם ב.₪ 0348333 -
העודף השוטף נכון לתאריך  03ביוני ₪ 2,18333 – 2311
סה"כ ההכנסות בתקציב הרגיל ₪ 2681148333
סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל ₪ 2684258333
התקבולים בתקציבי הפיתוח (תקציב בלתי רגיל) בשנת  2313הסתכמו בסך ₪ 1183238333
התשלומים בתקציב הפיתוח (תקציב בלתי רגיל) בשנת  2313הסתכמו בסך ₪ 1181068333
היתרות לתחילת שנת הכספים בתב"רים הסתכמו בסך ₪ 2481238333
הגירעון בשנת הדו"ח ₪ 1168333
העודף נטו ליום ₪ 2483348334 – 03.6.2311
המועצה קיבלה  ₪ 1183338333מחברת "מעיינות השרון" עבור מכירת צנרת המים 8הביוב
והמתקנים הנלווים.
המועצה פרעה בבנק דקסיה את כל הלו' הביוב בסך ₪ 481458333
אחוז הגביה השוטף בארנונה עומד על .,,%
אבקש לאשר את הדו"ח הכספי

לאחר דיון:
הצעת החלטה :לאשר את הדו"ח הכספי
הצבעה פה אחד
 .5קביעת אחוזים לחלוקת תמיכות בין הגורמים הנתמכים
עו"ד חיה גוגיג :עפ"י הנוהל למתן תמיכות 8על המועצה לקבוע את שיעור חלוקת התמיכות בין
הגופים הנתמכים.
התבחינים למתן תמיכות נקבעו זה מכבר ואושרו ע"י מליאת המועצה.
בהתחשב בתבחינים ומבלי לגרוע מההוראות הכלליות למתן תמיכות 8שנקבעו בתבחינים הנ"ל –
להלן הצעה לחלוקת התמיכות:
תמיכות בנושא מפורט – 25%
תמיכות בנושא תנועות נוער – 25%
תמיכות בנושאי חינוך ותרבות – 25%
תמיכות בתחומי רווחה – 25%
למרות החלוקה המפורטת לעיל 8ככל שלא תוגשנה בקשות לגבי אחת 8או יותר מהקטגוריות
הנ"ל 8תהא ועדת התמיכות רשאית להמליץ על חלוקת יתרת התמיכות בין גופים נתמכים אחרים
שהגישו בקשה למתן התמיכה.
הצעת החלטה :לאשר את ההצעה כפי שהוצגה ע"י היועצת המשפטית.
הצבעה פה אחד
 .6אישור ועדכון תב"רים:
א .עדכון תב"ר מס'  – 4441בטיחות בכבישים השלמת שילוט ותמרור וצביעת כבישים.
תקבולים
הכנסות מקרנות רשות
השתתפות משרד התחבורה

תקציב מאושר
₪ 253.333
____________
₪ 253.333

תשלומים
עבודות קבלניות

₪ 253.333
___________
₪ 253.333

תקציב מעודכן
₪ 233.110
₪ 41.221
___________
₪ 253.333

₪ 253.333
____________
₪ 253.333

ז'ן זהראנו :מבקש לעדכן את התב"ר לנושא השלמת שילוט תמרור וצביעת כבישים
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

תוספת
₪ 41.221
₪ 41.221

ב .עדכון תב"ר מס'  – 4143בטיחות בדרכים.
תקבולים
משרד התחבורה
הכנסות מקרנות הראשות

תקציב מאושר
₪ 51.333

תקציב מעודכן
₪ 131.333

 14.253ש"ח
____________
₪ 11.253

₪ 26.153
___________
₪ 100.153

תוספת
₪ 53.333
₪ 12.533
___________
₪ 62.533

תשלומים
עבודות קבלניות

₪ 11.253
___________
₪ 118253

₪ 100.153
____________
₪1008153

₪ 62.533
____________
₪ 62.533

ז'ן זהראנו :מבוקש לאשר את התוספת
הצבעה פה אחד
ג .אישור תב"ר מס'  -4144נגישות אקוסטית לקויי שמיעה בי"ס דמוקרטי.
תקבולים
משרד החינוך

₪ 03.333
₪ 03.333

תשלומים

₪ 03.333
₪ 03.333

אשר שמע :מדובר בהעברת הכסף ממשרד החינוך דרך המועצה לטובת נגישות אקוסטית של תלמידים
לקויי שמיעה מביה"ס הדמוקרטי.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
ד .אישור תב"ר מס'  – 4143ביצוע השלמת עבודות פיתוח במתחם ( 411רח' העצמאות)
₪ 5538333
עבודות פיתוח וסלילה (הלמת ציר ראשי)
₪ 008333
השלמת מדידות 8תכנון ופיקוח 6%
₪ 5,08333
סה"כ
₪ 5,8033
בצ"מ 13%
₪ 6418333
סה"כ
₪ 132863,
 16%מע"מ
סה"כ אומדן מבוקש לתב"ר ₪ 1458333

מקורות מימון :היטל כבישים
עמוס עזאני :מוצע להשלים את החניון ברח' העצמאות פינת השרון (החניון בוצע חלקית) ולבצע
עבודות השלמה לעבודות שכבר בוצעו וזאת עד להשלמת הבנייה במתחם .לאחר דיון מקובל על ראש
המועצה לדחות פיתוח החניון ויבוצע בשלב זה פיתוח כביש אספלט כפי שתוכנן ותאורה חלקית.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
 .1אישור משרד הפנים להגדלת שכר – אילנה ירושלמי מנהלת לשכת ראש המועצה מ 05% -שכר
בכירים ל 43% -שכר בכירים כפוף לאישור מליאת המועצה
עמוס עזאני :עפ"י הנהלים ניתן לאחר מס' שנות וותק לאשר הגדלת שכרה של אילנה .משרד הפנים
אישר את ההגדלה כפוף לאישור מליאת המועצה.
סער קימל :אני סבור כי אין מקום להעלות את שכרה של הגב' אילנה ירושלמי ולכן מבקש להצביע
נגד הסעיף.
הצעת החלטה :לאשר הגדלת שכרה של הגב' אילנה ירושלמי מ 05% -ל.43% -
הצבעה :בעד 6
נגד 1

אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

