פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מיום  21לדצמבר 2011

נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי הררי –סגן ראש המועצה
יאיר אפל – סגן ראש המועצה
קרן כצמן – חברה
דודו עמר – חבר
פרידה דרוק – חברה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר
דויד וודיס – חבר
סער קימל – חבר
עו"ד מורן מן – חבר
חסרה :גוון צרויה – חברה
משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:
 .1אישור תקציב רגיל לשנת הכספים 2012
 .2אישור תכנית פיתוח לשנת 2012
 .3אישור תכנית פיתוח רב שנתית 2012-2014
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סדר היום:
 .1אישור תקציב רגיל לשנת הכספים 2012
עמוס עזאני :גזבר המועצה יציג את תקציב המועצה לשנת  .2012נערכו דיונים רבים עד שהגענו
להבנות ולהסכמה בתוך כל מסגרות המועצה .התקציב משקף את הצרכים והחזון של המועצה.
אני מבקש לשבח את גזבר המועצה על הכנת התקציב הראויה לשבח ועל עבודת המטה שהביאה להכנת
תקציב מאוזן וראוי.
אשר שמע :כאמור התקציב עבר לעיון חברי המועצה וכפי שפורט בישיבת ההנהלה אני אחזור על
הדברים.
תקציבה הרגיל של המועצה לשנת  54,750.0 2012אש"ח ,התקציב מאוזן.
תקציב שנת  2012גבוה מתקציב שנת  2011בסך  3.3מליון  ₪המהווה גידול של . 6.4%
תקציב שנת  2012גבוה מצפי הביצוע לשנת ) 2011בניכוי הכנסות חד פעמיות(  4.6מליון  ₪המהווים
גידול של .9.1%
ביצוע 2011

תקציב 2012

גידול  /קיטון

33,299.0

35,800.0

7.5%

235.0

230.0

)(2.1%

עצמיות חינוך)(3

3,664.0

4,004.0

9.3%

עצמיות רווחה) (4

139.0

159.0

14.4%

עצמיות אחר)(5

3,704.0

3,983.0

7.5%

השתת' מ.החינוך)(6

3,550.0

3,698.0

4.2%

השתת' מ.הרווחה) (7

3,941.0

4,276.0

8.5%

הכנסות חד פעמיות
ובגין שנים קודמות

6,390.0

0

הנחות מארנונה

2500.0

2600.0

תקבולים
ארנונה כללית)(1
מים)(2
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4.0%

 .1ארנונה
עדכון הארנונה בשנת  2012לעומת  2011הנו עדכון אוטומטי שנקבע בתקנות  ,השיעור להעלאהבשנה זו  , 3.1%כמו כן בוצעו בצו הארנונה לשנת  2012בוצעו מס' תיקונ י תעריפים כלפי מעלה
עד למקסימום עליה של  15%המחייבים את אישור שר הפנים והאוצר.
המועצה מבצעת מדידות בשטח השיפוט של המועצה שיביא לגידול של כ.2% -העמקת גביית חובות ע"י הפעלת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה . .2מים
עפ"י ההסכם עם חברת "מעיינות השרון בע"מ" מעבירה החברה לקופת המועצה סך של  114.0אש"חעבור הגב' מאירי עליזה הממשיכה לקבל את שכרה מהמועצה.
המועצה המקומית גובה את יתרת חובות המים בספרי המועצה נכון לתאריך 1.1.2010כמפורט בדבריההסבר בספר התקציב.
 .3עצמיות חינוך
פתיחת  2גנ"י ב 1בספטמבר  2011יביא לגידול בהכנסות סעיף שכל"מ גנ"י טרום חובה 150.0 ,אש"ח.
גידול במספר הצהרונים מ  9ל  12צהרונים בגנ" י  170.0 ,אש"ח.גידול בהכנסות מהמשטרה עבור אבטחת מוסדות חינוך-בי"ס חדש  20.0 ,אש"ח . .4עצמיות רווחה
השתתפות עמותת מאם לאם עבור תמיכה באם לאחר לידה ראשונה 20.0 ,אש"ח. .5עצמיות אחר
אגרות הבניה )גביה באמצעות שרונים( נרשמות במלואם בתקציב הרגיל בשנת  2012בסך 1.3מליון .₪
עקב כך יחול קיטון חד בהעברות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל בשנת  169.0 2012אש"ח,קיטון של
 831.0אש"ח  ,אגרות הבניה והעברה מקרן היטל השבחה נועד לממן את הוצאות מחלקת ההנדסה.
גידול של  75.0אש"ח בצפי הגביה בסעיף אגרת רשיונות לשלטים.קיטון צפוי בהכנסות סעיף ריבית ודבידנדים. .6השתת' משרד החינוך
גידול בהשתת' משרד החינוך גנ"י עקב פתיחת גנים חדשים  60.0 ,אש"ח.-גידול בהשתת' משרד החינוך בתי"ס יסודיים עקב פתיחת בי"ס חדש  85.0 ,אש"ח.
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 .7השתת' משרד הרווחה
צפי לגידול חד בפעילות קהילתית והחזקת ילדים בפנמיות  335.0 ,אש"ח. .8הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות.
הצפי בשנת  2011להכנסות בסך  6390.0אש"ח בסעיף זה עפ"י החלוקה הבאה:
 5093.0אש"ח.
 140.0אש"ח.
 1157.0אש"ח.
 6390.0אש"ח.

תקבול לכיסוי הלו' ביוב ומים
תקבול להחזר עמלת פרעון מוקדם
החזר הוצאות משנים קודמות
סה"כ
תקבולים אלה הנם חד פעמיים לשנת .2011
הוצאות
תקציב שכר
תקציב פעולות
פרעון מלוות
סה"כ תקציב

28.0%
68.0%
4.0%
100.0%

15090.0
37216.0
2444.0
54750.0

שכר
מקדם התייקרות בשכר בהצעת התקציב הינה  3%לעומת השכר ששולם בחודש ספטמבר .2011
תקציב השכר מתחלק כדלהלן:
שכר כללי
שכר שירותים מקומיים
שכר חינוך
שכר תרבות
שכר רווחה
שכר פנסיה

3933.0
2191.0
3682.0
1062.0
914.0
3308.0

26.0%
15.0%
24.0%
7.0%
6.0%
22.0%

15090.0

100.0%
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פעולות
מקדם ההתייקרות בהצעת התקציב לשנת  0% – 2012לעומת שנת .2011
תקציב הפעולות מתחלק כדלהלן:
פעולות הנהלת כללית

3363.0

9.0%

פעולות שירותים מקומיים

12050.0

32.0%

פעולות חינוך

11709.0

32.0%

פעולות רווחה

5500.0

15.0%

פעולות תרבות

1294.0

3.0%

הנחות ארנונה

2600.0

7.0%

פעולות אחרות)מ.דתית,בריאות וכ"ו(

700.0

2.0 %

37216.0

100.0%

בהמשך לדברי ההסבר המפורטים להלן השינויים המהותיים בשנת התקציב : 2012
 .1גביה  -המועצה הפסיקה את עבודת חברת המדידות המבצעת מדידות נכסים בשטח השיפוט של
המועצה וזאת בשל אי עמידה בלוח זמנים,ליקויים חמורים בתאום עם התושבים חוסר מקצועיותם
בביצוע מדידות  ,ומצורת הגשת החומרים למחלקת הגביה.
המועצה תנסה להגיע לסיכום עם החברה השניה במכרז או שתפרסם מכרז חדש בנושא.
 .2מחשוב – המועצה תפרסם מכרז בתחילת שנת הכספים למתן שירותי מחשוב לגזברות והגביה וליתר
המחלקות לאחר התייעצות עם יועצי המחשוב של מוסדות החינוך.
 .3פרעון מלוות – המועצה המקומית אבן יהודה קיבלה במהלך השנים  ,הלוו' ארוכות טווח למטרות
פיתוח .
הלו' אלה נתנו ע"י בנקים שונים כמימון ביניים לביצוע כבישים.
פרעונם הסתיים בסוף שנת  2011ההלו' שניתנו לביצוע ביוב נפרעו במלואם מהכספים שהתקבלו
ממעיינות השרון בע"מ בשנת  2011עפ" י הנחיות משרד הפנים ובאישור משרד האוצר.
הפרעון מלוות בשנת  2012יסתכם בסך  2.4מליון  ₪לעומת  3.5מליון  ₪בשנת .2011
 .4ניקוי רחובות-המועצה תפרסם מכרז בתחילת שנת הכספים לרכב ט יאוט נוסף באותה מתכונת של
הרכב הקיים שייתן מענה לכבישים המרוצפים באבנים משתלבות ולמדרכות.
 .5קיים גידול חד בהוצאות קבלניות לכידת כלבים מתוקצב בשנת  2012בסך  300.0אש"ח לעומת
תקציב  235.0אש"ח בשנת .2011
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 .6גידול בהוצ' מחלקת הנדסה  ,עיקר הגידול הינו בסעיפי השכר ,
בתחילת שנת  2012יתפרסם מכרז למהנדס מועצה בשיעור משרה של  100%לעומת  75%משרהכיום.
במחלקת הנדסה יועסקו שני הנדסאים בשיעור משרה של  100%משרה לכל אחד לעומת 50%משרה כיום.
בדברי ההסבר שבחוברת התקציב מפורטים תחומי העיסוק של כל אחד משני ההנדסאים.
 .7מתנ"ס
המתנ"ס תוקצב בשנת  2012ללא שינוי לעומת שנת  2011למעט התוספת עבור חגיגות ה 80 -לאבן
יהודה שתפורט בסעיף הבא.
 .8חגיגות ה 80-לאבן יהודה
תוספת למתנ"ס עקב אירועי שנות ה.80-
נוער-אירועי  80לאבן יהודה קיץ 2011

 60.0אש"ח

אירועי חנוכה  80לאבן יהודה תוספת של

 30.0אש"ח

סה"כ תוספת

 90.0אש"ח

תוספת לסעיף חגיגות ואירועים –אירוע שנת ה – 80-ביצוע ע"י המועצה.
יום העצמאות התנעת  80שנה ומיתוג – הפקת חומרים בלבד

 20.0אש"ח

הפקת חומרים לכלל האירועים בשנת 2012

 40.0אש"ח

השקת המיתוג באירוע מרכזי כולל אבטחה

 120.0אש"ח

התחלת חידון השפה העברית 2012

 30.0אש"ח

שונות

 15.0אש"ח

סה"כ תוספת לסעיף חגיגות ואירועים

 225.0אש"ח

 .9צופים
המועצה תשלם את שכר הרכז בשנת  2012במתכונת ובאותו השכר ששולם בשנת .2011
סעיפי הפעולות תוקצבו עפ"י הביצוע בשנת .2011
נושא השיפוצים ואחזקת המבנה במתחם הצופים יתוקצב ומתקציבי הפיתוח.
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 .10תמיכות
סעיף התמיכות בשנת  2012תוקצב בסך  135.0אש"ח  ,עפ"י הפירוט להלן -:
תנועת בני עקיבא

 50.0אש"ח.

מוזיאון אבן יהודה

 50.0אש"ח.

עמותת עם כל הלב לכל אחד

 25.0אש"ח.

מקהלה אבן יהודה

 10.0אש"ח.

סה"כ

 135.0אש"ח.

העמותות האמורות יגישו בקשות לועדת התמיכות בהתאם להנחיות מנכ"ל והקריטריונים של המועצה.
הועדה תאשר את ההקצבות האמורות.
 .11חינוך
מנהל החינוך*משרת הקב"סית תוקצבה בשנת  2012לפי  75%משרה לעומת  60%משרה בשנת .2011
*ייעוץ אקדמי ואסטרטגי במערכת החינוך באבן יהודה נעשה ע"י בית ברל.
*ייעוץ מחשוב מוסדות חינוך ) גנ"י ובתי ספר ( תוקצב בשנת  2012בסך  178.0אש"ח  ,היועצים
בתכנון תשתית ומחשבים וסיוע ביישום מיטבי של תוכניות התקשוב.
מתמחים
גני ילדיםהמועצה מפעילה החל מ 1-בספטמבר  2 , 2011גני ילדים נוספים.
בשנת  2011הגנים תוקצבו עבור  4חודשים בלבד.
השינוי הנו גם בשכר וגם בסעיפי הפעולות בהתאם.
בי"ס*המועצה מעסיקה החל מ 1-בספטמבר  , 2011מזכירה ושרת לבית הספר החדש  ,הסעיף תוקצב
בשנת  2011עבור  4חודשים בלבד ובשנת  2012מתוקצב עבור  12חודשים.
*בשנת  2012המועצה תקצבה את בית הספר החדש מצו"ב בספר התקציב פירוט של סעיפי התקציב.
הדסיםתוקצב בשנת  2012בסך  1560.0אש"ח ,עפ"י הפירוט בדברי ההסבר שבספר התקציב.
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 .10רווחה
בשנת  2012אין שינוי לעומת שנת  2011למעט בסעיפים הבאים :
 תקצוב סעיף בת בשרות לאומי )  ( 841.580העסקת בת שירות לאומי במחלקת הרווחה והחינוךבעלות חודשית של .₪ 800
 תקצוב סעיף טיפול פסיכולוגי – פסיכיאטרי לילדים ) ( 8471.750בסך  20.0אש"ח מכספיהרשות והשתת' משרד הרווחה בסך  80.0אש"ח.
 סה"כ הוצאות סעיפי מצילה ) (8471שכר ופעולות  160.0אש"ח ) השתתפות המשרד לבטחוןפנים  80.0אש"ח והמועצה המקומית  80.0אש"ח (
 החזקת ילדים בפנמיות )(8438.840מתוקצב בשנת  2012בסך  800.0אש"ח לעומת ביצוע בשנת 2011בסך  500.0אש"ח עקב גידול חד של ילדים שעפ"י החלטות הועדה לתכנון טיפול והערכה
וכן החלטות בית המשפט יש צורך למצוא להם סידור חוץ ביתי.
 מסגרות יומיות לזקן-מתוקצב בשנת  2012בסך  18.0אש"ח  ,בשנת  2011לא היו הוצאות בסעיףזה.
 מרכזים קהילתיים מאם לאם – ) ,(8482,780הוצאה חדשה של תמיכה באם לאחר הלידההראשונה דכאון אחרי לידה וכ"ו (.
 הסעות רווחה )  (841,710מתוקצב בשנת  2012בסך  350.0אש"ח לעומת ביצוע בשנת  2011בסך 330.0אש"ח עקב גידול חד במקרי אוטיזם ושיקום.
 פעולות קהילתיות ) (8435,840מתוקצב בשנת  2012בסך  350.0אש"ח לעומת ביצוע בשנת 2011בסך  274.0אש"ח עקב גידול חד בפניות למחלקה לטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי.

סער קימל :אני מבקש להתייחס למספר נושאים:
א .תאגיד המים "מעיינות השרון"
התאגיד פועל בצורה לקויה ,אינספור טעויות בחשבונות של התושבים וצריך לשים לזה סוף .אני מבקש
מראש המועצה לזמן בבקשה לישיבת המועצה הבאה את מנכ"ל תאגיד המים "מעיינות השרון" ואת נציגת
המועצה בתאגיד הגב' אירית נוסל.
עמוס עזאני :אני מקיים פגישות קבועות מול מנכ"ל התאגיד בנושאים שונים ובכלל זה בפניות תושבים.
כמו כן אנחנו מקיימים דיונים יחד עם השותפים בתאגיד למניעת תקלות" .חבלי הלידה" ידועים
ומטופלים.
ב .אגרת שמירה
מי מוודא שהסיירים אכן מבצעים את עבודתם והאם יש ביקורות פתע? כמות הפריצות עלתה בשנה
האחרונה והמצב הפך בלתי נסבל.
אבי הררי :לפני שבוע מונה קב"ט .אנחנו עורכים בדיקות בשטח ומקיימים פגישות עם הנהלת החברה
באופן שוטף.
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ג .משרת מהנדס המועצה
למרות שמהנדס המועצה מר ז'ן זהראנו מתקרב לגיל הפנסיה ,אני ממליץ להשאירו בתפקיד עד תם
הקדנציה הנוכחית על מנת למנוע זעזועים מיותרים במחלקה חשובה זו.
עמוס עזאני :בלי להתייחס לתפקודו של מהנדס המועצה עפ"י החוק לא ניתן להאריך כהונת עובד מעבר
לגיל  67אלא באישור מיוחד .אנחנו נערכים בהתאם ,נפרסם מכרז בזמן ונבצע חפיפה כנדרש.
ד .מזכירות ניהול אתר אינטרנט
האם בוצע בשנים האחרונות מכרז לאחזקת האתר? עושה רושם שהחברה הנוכחית קיבלה בלעדיות על
ניהול האתר שבהחלט לוקה בחסר מבחינת זמינות המידע ועדכונו .מבקש לערוך מכרז חדש בתקופה
הקרובה ובו יוצגו פרמטרים עדכניים לניהול אתר האינטרנט של המועצה.
עמוס עזאני :האתר מתוחזק ומעודכן עפ"י הצורך .נבחן את הצורך לפרסם מכרז לתחזוקת האתר.
ה .הסברה ויחסי ציבור
אני מתנגד בתוקף למשרת דובר .כפי שציינתי בעבר ,מדובר במשרה מיותרת וחסרת כל תכלית.
עמוס עזאני :הצעתך עלתה גם בשנה שעברה ולא נמצא לה רוב ,דבר שמחזק את חשיבות עבודת הדובר
בהצגת העשייה המרובה של המועצה.
ו .יעוץ משפטי למועצה
עלות הייעוץ המשפטי נראית לי גבוהה .ביקשתי לקבל פרטים בדבר היקף התביעות התלויות ועומדות נגד
המועצה ,כולל תיקים שהסתיימו וכן היקף העבודה המתבצעת.
מקובלת עלי ההצעה ,שבשל רגישות הנושא )תביעות נגד המועצה( יתקיים הדיון שלא במליאת המועצה,
אלא בישיבה נפרדת אליה יזומנו חברי המועצה שיבקשו זאת.
אני מסכים כי הסעיף המוצע בתקציב יהיה ללא שינוי ,אך עשוי להשתנות בעקבות עדכון היועהמ"ש .כמו
כן תיערך השוואה להיקף דומה בישובים מקבילים.
עמוס עזאני :כפי שסוכם עם מזכיר המועצה תתקיים ישיבה בה יוצגו כל הנושאים הרלוונטיים בנושא
הייעוץ המשפטי.
ז .אירועים וטקסים
השקת המיתוג באירוע המרכזי ,כולל אבטחה מסתכם בעלות של  120אלף  .₪לטעמי מדובר בסכום
מופרז וחסר תקדים לאירוע אחד.
עמוס עזאני :כל התוספת לסעיף חגיגות ואירועים לשנת ה 80 -מסתכמת ב ₪ 225,000 -וזאת לאחר
שקיימנו פגישות רבות על מנת לצמצם בהוצאות  .ההוצאות עפ" י פירוט:
₪ 20,000
₪ 120,000
₪ 40,000
₪ 30,000
₪ 15,000

תוספת יום העצמאות – הפקת חומרים
השקת המיתוג באירוע מרכזי כולל אבטחה
הפקת חומרים לכלל האירועים בשנת 2012
הנחלת חידון השפה העברית
שונות
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לדעתנו הנושא חשוב והתושבים זכאים לאירוע מרכזי מכובד.
ח .ועדה חקלאית
מה תפקידה של ועדה זו ,מיהם חבריה ומתי התכנסה לאחרונה? מדוע צריך להפריש לוועדה זו סכום של
?₪ 116,000
אשר שמע :ההפרשה היא עפ"י החוק.
ט .תנועות נוער
שבט הצופים מונה למעלה מ 600 -חניכים וגדל בקצב של  8%בשנה .המועצה מתקצבת את השבט
בסכום של  81אלף  .₪סכום זה כולל השתתפות בשכר ,החזר הוצאות ,חשמל ,ניקיון ,עבודות קבלניות
ורכישת כלים .חשוב לציין כי המועצה אינה משתתפת בעלות מחנה קיץ .בקדימה יש  500חניכים
והתקציב שהמועצה מקצה עומד על  220אלף  .₪מדוע יש פער כ"כ משמעותי? מה לגבי מבנה שירותים
חדש ,המצב הקיים בלתי נסבל ולא מכובד .כמו כן ,המועצה אישרה לפני מספר חודשים תב"ר של 320
אלף  ₪לשיפוץ מבנה הצופים וסביבתו ,מהם לוחות הזמנים לתחילת העבודות?
עמוס עזאני :המועצה מספקת כל הנדרש ע" י הנהלת השבט .אנו זוכים לשיתוף פעולה מלא עם הנהגת
השבט ,מקיימים פגישות קבועות ונענים לדרישות שמגיעות מעת לעת .בנושא עבודות הפיתוח,
בימים אלה יתפרסם מכרז לביצוע עבודות הפיתוח ובכלל זה תאי שירותים .כפי שציינתי אנו עובדים
בשיתוף פעולה מלא למען הילדים והשבט.
קרן כצמן :מדי שנה אני מבקשת כי על הגופים המתוקצבים מתנ"ס ומ ועצה דתית להמציא את הדוחות
הכספיים שלהם במקביל לתקציב המועצה.
אשר שמע :אני דרשתי ממנהלת המתנ"ס ומהיו"ר לקיים דיון בנושא התקציב ,לאחר שמליאת המועצה
תאשר את תקציב המועצה לשנת  .2012רק לאחר מכן ניתן יהיה לקבל את תקציב המתנ"ס .בשנים
קודמות המתנ"ס הכין הצעת תקציב ללא קשר לתקציב המועצה דבר שהיה לא נכון.
קרן כצמן :אני מציעה שמבקר המועצה יבדוק את נושא הספורט.
יאיר אפל :בעבר המתנ"ס ארגן אירועים למבוגרים בפורים ,חנוכה ועוד.
עמוס עזאני :הקהל לא הגיע .יחד עם זאת בשנים האחרונות מארגן המתנ"ס אירועים רבים ומגוונים
למבוגרים :שבת תרבות ,מרוץ ,הצגות ,הופעות ועוד.
עו"ד נחמיה יעקב :כפי שהעליתי בשנה שעברה בישיבת התקציב ,אני ביקשתי להשוות בין השתתפות
המועצה באגרת לימודי חוץ של תלמידי הממ"ד הלומדים ברעננה לבין התשלום שמעבירה המועצה
להדסים בגין תלמידי אבן יהודה דהיינו  X ₪ 2,108מס' התלמידים ראש המועצה מינה ועדה בשנה
שעברה .טרם קיבלנו את ממצאי הוועדה.
עמוס עזאני :הוועדה הגישה ממצאיה שיועברו לעיון המועצה בימים הקרובים.
יאיר אפל :אני מבקש לציין לשבח את ראש המועצה ואת גזבר המועצה .עיינתי בספרי התקציב ונראה כי
המועצה מתנהלת באופן תקין וראוי לשבח.
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הצעת החלטה :לאשר את התקציב
הצבעה פה אחד
סער קימל :אני מצביע בעד אישור התקציב ומתנגד להעסקת דובר.
עו"ד נחמיה יעקב :אני מצביע בעד אישור התקציב תוך מחאה על כך שטרם השוו את השתתפות
המועצה לתלמידי הממ"ד ברעננה להשתתפות המועצה לתלמידי אבן יהודה הלומדים בהדסים.

 .2אישור תכנית פיתוח לשנת 2012
א .אשר שמע :נמסרה לעיון חברי המועצה תוכנית הפיתוח לשנת  2012מפורטת כולל
דברי הסבר לכל אחד מהפרויקטים.
ב .המועצה מבצעת בימים אלה עדכון של חוקי העזר הקיימים וכן מכינה חוקי עזר
חדשים.
חוקי העזר יובאו לאישור מליאת המועצה באחת הישיבות הקרובות.
ג .תקציב הפיתוח לשנת  2012מסתכם בסך  204.8מליון  , ₪מתוך הסכום האמור
בוצעו עבודות נכון לתאריך  ) 31/12/2011אומדן (  73.0מליון .₪
ד .כל אחד מהתב"רים המפורטים בתוכנית שלא אושר במליאת המועצה יובא
לאישור מליאת המועצה באופן פרטני.
ה .אבקש לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת .2012
התקיים דיון ופירוט בנושא התב"רים.
הצעת החלטה :לאשר את תכנית הפיתוח לשנת 2012
הצבעה פה אחד
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 .3אישור תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2012-2014
א .אשר שמע :נמסרה לעיון חברי המועצה תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2012-2014
מפורטת כולל דברי הסבר לכל אחד מהפרויקטים.
ב .המועצה מבצעת בימים אלה עדכון של חוקי העזר הקיימים וכן מכינה חוקי עזר חדשים.
חוקי העזר יובאו לאישור מליאת המועצה באחת הישיבות הקרובות.
ג .התקציב הרב שנתי מסתכם בסך  215.7מליון .₪
מתוך התוכנית האמורה בוצעו נכון לתאריך ) 31/12/2011אומדן( סך של 73.0
מליון .₪
ד .כל אחד מהתב"רים המפורטים בתוכנית שלא אושר במליאת המועצה יובא לאישור מליאת
המועצה באופן פרטני.
ה .אבקש לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים .2012-2014
התקיים דיון והסבר בנושא התכנית הרב שנתית.
הצעת החלטה :לאשר את תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים .2012-2014
הצבעה פה אחד

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה
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