סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר  6מתאריך 4/3/2014
שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה
משתתפים:
ליזי דלריצ'ה –ראשת המועצה
חן קרמר – חבר מועצה
ידידיה צוריאל – חבר מועצה
לירון לוי – חברת מועצה
אוזלבו שלומי – חבר מועצה
דורון בן דקון – חבר מועצה
סמדר מיוחס -חברת מועצה
דוד ברוש – חבר מועצה
אלי אחי מרדכי – חבר מועצה
אלי סוכריאנו – חבר מועצה
טל מתתיהו – חבר מועצה
עופר עזרא – חבר מועצה
חסרים:
עומר שלומוביץ-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

אישור תבחינים לועדת תמיכות לשנת . 2014

.3

דיון בדו"ח רבעון  4לשנת . 2013

.4

אישור פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2014ו , 2015 -לכל פרויקט שימומן
על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

.5

מינוי חברים לועדות רשות.

.6

מינוי נציגים למועצה דתית.

.7

מינוי דוד ברוש לועדות חובה :ועדת איכות הסביבה וועדה למיגור אלימות במקום חבר שפרש.

.8

דיווחי ראש המועצה.
החלטות

 .1המועצה מסירה מסדר היום את סעיף  - 5מינוי חברים לועדות רשות .נדחה לישיבה הבאה.
.2

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

 .3מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים לועדת תמיכות לשנת  ,2014תוך אימוץ סעיף  4בפרק
ה( 3תמיכה בתנועות נוער) לשאר תתי הפרקים בפרק ה (תנאים פרטניים לקבלת תמיכות) ,זאת למען
השקיפות (מצ"ל התבחינים המתוקנים וחוו"ד יועמ"ש).
 .4דיון ואישור

דוח רבעון  4לשנת ( 2013מצ"ל).

 .5מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2014ו, 2015 -
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק
דקסיה ישראל.
 .6מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי נציגים למועצה הדתית עפ"י הפירוט:

נציגי המועצה

נציגי השר

נציג הרב

רפאל אסולין

משה אלקובי

יובל בר קליפה

מוטי דונט

שלום מאירסדורף

הר' גרשון שנור

רפאל פרקש

 .7מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי דוד ברוש לועדות חובה :ועדת איכות הסביבה וועדה למיגור
אלימות במקום חבר שפרש (מצ"ל רשימת ועדות חובה מעודכנת).
 .8מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי גב' בת שבע זגורי כנציגת ציבור בועדה לאיכות הסביבה
במקום מר עמוס ביק.
 .9ראש המועצה מדווחת כי העבודות בישמח משה בעיצומן והצפי לסיומן לפני חג הפסח הבעל"ט.
הנחיתי את המנכ"ל ומנהל הפרוייקטים לבקר בשטח לעיתים תכופות ,זאת בכדי לעמוד מקרוב על
העמידה בלוח הזמנים מחד ופתרון בעיות למול בעלי העסקים והתושבים מאידך.

___________________
ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה המקומית

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

____________________
שרון עזריאל
מנכ"ל המועצה

