פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 10/18 – 15
התקיימה ביום שלישי ה 27.3.18 -י"א בניסן תשע"ח בחדר הישיבות.
חסרים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר יצחק בלה
מר אריה פולק
גב' ריביק שני
מר מישה בלומנפלד
גב' צילה רשף
מר צחי ברוך
גב' יפעת יהל
גב' פנינה סלומון

ראש המועצה
מ.מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה

חסרים:

מר אפרים צוק
מר מימון אוחיון
מר מאיר אזוט

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
מר נדב הדר
מר ניר שליו
עו"ד יוסי ברזלי

מזכיר המועצה
מהנדס המועצה
סגן גזבר המועצה
יועמ"ש

סדר היום:
 .1תב"ר  1808ע"ס  ₪ 325,222לשיקום נזקי סופה.
 .2הגדלת תב"ר  1622ב ₪ 85,000 -ל ₪ 285,000 -השלמת עבודות יעבץ
הישן ,הילה.
 .3תקנות הסדרים (הנחה מארנונה) תיקון מס' .3
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דיווחים:
תקציב המועצה  – 2018משרד הפנים אישר לפרוס את תוכני ההתייעלות לשלוש שנים.
פרטים יועברו לידיעת חברי המועצה אחרי הדיון במשרד הפנים.
קמחא דפסחא – הועבר אישור מיוחד למח' הרווחה לאור העובדה שטרם אושר התקציב
ולא ניתן להשתמש בכספי תמיכות.
ג'ירו איטליה – התורם המרכזי ביקר היום במושבה לבדוק את מוכנות המועצה לאירוע.
תוואי המסלול חוצה כאמור את זכרון יעקב ,האירוע מתוכנן ל 5.5.18 -ומצפים לצופים
רבים.
נסיעה לבוקה רטון – יועבר דיווח מסודר לחברי המועצה.
 .1תב"ר  1808ע"ס  ₪ 325,222לשיקום נזקי סופה.
נדב הדר – בעיקבות הסופה נגרמו נזקים ברחבי הישוב .רוכזו דיווחים על נזקים ונדרשים
תיקונים .הצעות המחיר מסתכמות בסכום הנקוב לעיל ככל שלא יהיה כיסוי ביטוחי יקטן
הסכום.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1808ע"ס  ₪ 325,222לשיקום נזקי סופה מקרנות הרשות.
 .2הגדלת תב"ר  1622ב ₪ 85,000 -ל ₪ 285,000 -השלמת עבודות
יעבץ הישן ,הילה.
נדב הדר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד להגדיל תב"ר  1622ב ₪ 85,000 -ל ₪ 285,000 -להשלמת עבודות
ביעבץ הישן ,פרויקט הילה ,מקרנות הרשות.
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 .3תקנות הסדרים (הנחה מארנונה) תיקון מס' .3
זיו דשא – מדובר בבשורה לחיילים המשרתים במילואים אולם קיימת בעיה שהמדינה לא
מפצה על אובדן ההכנסות .כמו כן לא ניתן בשלב זה להעריך את העלות הכספית.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא.
זיו דשא – בשלב זה אני מודה לחברי המליאה התומכים במהלך המבורך אך לא נצביע
אלא לאחר קבלת נתונים נוספים מהגזברות והיועץ המשפטי .הנושא יובא לדיון נוסף
ולהחלטה.

רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
מר מרק ויין ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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