סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר  11מתאריך 2/9/14
שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה
משתתפים:
ליזי דלריצ'ה –ראש המועצה
חן קרמר – חבר מועצה
לירון דורון לוי – חברת מועצה
אודליה אורבך – חברת מועצה
סמדר מיוחס -חברת מועצה
ידידיה צוריאל – חבר מועצה
עומר שלומוביץ-חבר מועצה
דורון בן דקון – חבר מועצה
אלי אחי מרדכי – חבר מועצה
דוד ברוש – חבר מועצה
אלי סוכריאנו – חבר מועצה
טל מתתיהו – חבר מועצה
עופר עזרא – חבר מועצה
מוזמנים:
שרון עזריאל -מנכ"ל המועצה
צור אוריון – גזבר המועצה
עו"ד רונית עובדיה– היועמ"ש למועצה
דליה שמר – דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה
על סדר היום:
.1

אישור תב"רים.

.2

דיון בתקציב המועצה

.3

דיון בדו"ח רבעון  1ו2-

.4

אישור פרוטוקולים ועדת

.5

החלטה בדבר צורת מתן מתנות על ידי ראש המועצה וסגניה בשכר ,לפי ס'  1לחוזר מנכ"ל
משרד הפנים " 8/2009עדכון תנאים נלווים – מתנות פרק י' – השתתפות במתנות לראש
רשות מקומית וסגניו בשכר" מיום .30.12.09

.6

אישור גב' אסתר גנקובסקי כמורשית חתימה.

.7

אישור מינוי עוזרת לראש המועצה גב' עינת רז ב 100%-משרה 40% ,משכר מנכ"ל בכפוף
לאישור משרד הפנים.

.8

אישור עדכון שכר מנהלת אגף החינוך מ 60%-ל 70%-בכפוף לאישור משרד הפנים.

.9

אישור פרוגרמת הקצאת קרקע .

הדתית לשנת .2014
לשנת .2014
תמיכות.

 .10אישור מיון תקציבי בסך  ₪ 8,000מסעיף - 827000.780תרבות תורנית לסעיף - 828920.820
תנועת בנות יעקב בתיה.
 .11דיווחי ראש המועצה.
1

החלטות
.1

מליאת המועצה מאשרת פה אחד רשימת התב"רים המצ"ל.

.2

מליאת המועצה דנה בתקציב המועצה הדתית

.3

מליאת המועצה דנה בדוח רבעון  1ו 2-לשנת ( 2014מצ"ל).

.4

מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקולים ועדת תמיכות מיום .24/8/14

.5

מליאת המועצה מאשרת אפשרות מתן מתנות באמצעות המחאות ,לאירועים אליהם
מוזמנים ראש המועצה וסגניה בשכר ,בתוקף תפקידם ,כל זאת באופן ובתנאים הקבועים
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2009מיום  30.12.09המצ"ל.
הצביעו:

.6

בעד 11 -

(מצ"ל).

נגד 2 -

מליאת המועצה מאשרת את הגב' אסתר גנקובסקי כמורשית חתימה.
הצביעו:

נמנע 2 -

בעד 11 -

.7

מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי עוזרת לראש המועצה גב' עינת רז ב 100%-משרה,
 40%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.

.8

מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון שכר מנהלת אגף החינוך מ 60%-ל 70%-בכפוף
לאישור משרד הפנים.

.9

סעיף  9ירד מסדר היום.

 .10מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור מיון תקציבי בסך  ₪ 8,000מסעיף - 827000.780
תרבות תורנית לסעיף - 828920.820תנועת בנות יעקב בתיה.
 .11מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון פרוטוקול מס'  9מיום  17.6.14כדלהלן:
"מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"חות הכספיים והמילוליים של החברה לפיתוח
גני-תקווה לשנת ( 2013לידר)".
 .12דיווחי ראש המועצה:
א .ועדת חינוך – הועדה בראשות חברת המועצה אודליה אורבך התכנסה לראשונה.
בישיבה הוצגה מערכת החינוך והתפיסה החינוכית .נקבעו צוותי עבודה ומטרות
להמשך.
ב .פתיחת שנה"ל תשע"ה – נפתחה כסדרה וללא כל תקלה .ברכת המועצה שלוחה
לאלפי התלמידים שפקדו את בתי הספר וגני הילדים .
ג .ועדות חובה – אנו מחוייבים לכנסן עפ"י חוק מספר פעמים בשנה .מבקשת מחברי
המועצה המכהנים כיו"ר ועדות להקפיד לעשות כן.
2

ד .עיר תאומה – ראש המועצה מדווחת כי הוזמנה למפגש בעיר התאומה בירגיש
גלדבאך-גרמניה ,במסגרת אירוע אליו מוזמנים עוד ראשי ערים תאומות .במסגרת
כנס זה יתקיים מפגש גם עם ראש עיריית בית ג'אלה בניסיון לקדם ברית ערים
משולשת .מימון הנסיעה ע"י בירגיש גלדבאך.
ה .מבצע צוק איתן – הסתיים .בתקווה שלא נשוב ללחימה .תפקדנו כחודשיים בשגרת
חירום ,כאשר הקייטנות ובי"ס קיץ תפקדו כרגיל תוך התאמות בטחוניות .מודה
לפקע"ר (אנשי היקל"ר) ,המנכ"ל והקב"ט על תפקוד  24/7במהלך ימי המבצע.
ו .ראש המועצה מדווחת כי שרון עזריאל מנכ"ל המועצה הגיש את התפטרותו
מהמועצה אשר תכנס לתוקפה בתאריך  .1.12.14המועצה מאחלת הצלחה בהמשך
דרכו.

____________________
שרון עזריאל
מנכ"ל המועצה

___________________
ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה המקומית

העתק :הממונה על המחוז ,משרד הפנים רמלה
משרד מבקר המדינה ,הקריה תל-אביב
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