פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר  5לשנת 2020
(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה וגם באמצעות מערכת הזום ביום ראשון ה)27/12/2020 -

משתתפים:

ניר ונגר
רותי קפלן
עופרה שוורץ
קורין תויתו
ג'ני אבן
שירן תעסה
נרי אראלי
יורם דביר
דוד הראל
אודי זיכרמן

ראש המועצה  -נוכח
חברה VC -
חברה – נוכחת
חברה – VC
חברה VC -
חברה – VC
חבר VC -
חבר – VC
חבר – נכח
משקיף ,נציג בתי המלון VC -

מוזמנים קבועים:

מורן יצחקי
עו"ד יורם זמיר
עפרה גזית
עידן שילמן
רן אורפני
יוליה זוהר

מנכ"לית המועצה
יועמ"ש המועצה
דוברת המועצה – באמצעות VS
גזבר המועצה – נוכח
מבקר המוצעה וממונה על פניות הציבור
מנהלת לשכת ראש המועצה – נוכחת

נעדרו:

יריב קיטה

חבר
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ניר פותח את הישיבה ומעדכן ,כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה בחלקה גם
באמצעות מערכת הזום ,בשל מגבלות על התכנסות כפי שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף
הקורונה ,הוא מבקש לקבל את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית
מכח סעיף  55לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח –  .1958כמו כן ,מבקש את אישור
הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל משתתפי הישיבה.
המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה.

הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד)  :לקיים את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
מספר 5/2020
גם באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית

על סדר היום:
 .1אישור תקציב הרשות לשנת .2021
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להלן על סדר היום:

 .1אישור תקציב הרשות לשנת :2021
החומר חולק מראש לחברים.
בהמשך לכנס דיוני תקציב שהתקיים ביום ה ,17/12/2020 -הריני להגיש בזאת את אישורי התקציב
לשנת :2021
.1
.2
.3
.4

אישור תקציב לשנת  2021בהיקף של .₪ 156,089,010
אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח בהיקף של .₪ 21,213,000
אישור תב"רים בהיקף של ₪ 19,206,000
אישור תקן כח אדם לשנת  2021בהיקף של  236.3משרות.

** ראש המועצה הבהיר את מחויבות המועצה להמשיך ולפעול לרווחת תושביה במסגרת יכולותיה,
בהתחשב במכלול משימותיה ,ובמסגרת הדין.

הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד) :
לאשר את תקציב הרשות לשנת :2021

.1
.2
.3
.4

אישור תקציב לשנת  2021בהיקף של .₪ 156,089,010
אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח בהיקף של ₪ 21,213,000
אישור תב"רים בהיקף של .₪ 19,206,000
אישור תקן כח אדם לשנת  2021בהיקף של  236.3משרות.
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** שינוי בסדר היום
ראש המועצה מבקש את רשות החברים לעלות לדיון את תקציב מבקר המועצה למרות
שהחומר לא הועבר מראש למוזמנים.
החברים מאשרים למבקר המועצה להציג את הנושא ולעלות להצבעה.
שירן מבקש לדעת למה החומר עולה ברגע האחרון.
רן השיב כי הגיש את התקציב במקביל גם במועצה מקומית גדרה ולכן חשב שהגיש גם בתמר,
מסתבר שהוא הגיש רק בגדרה.
ניר מחדד כי תקציב מבקר המועצה המועלה לאישור הוצג בכנס התקציב ,הוא זהה לתקציבו
משנה שעברה והוא מכיל בתוכו שכר יועצים בסדר גודל של כ ₪ 110,000 -והשתלמויות למבקר
בסדר גודל של .₪ 12,000
ניר מעלה להצבעה את תקציב המבקר העומד על סך של כ.₪ 403,000 -

הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד) :
לאשר את תקציב מבקר המועצה לשנת  2021בסך של כ₪ 403,000 -

הישיבה ננעלה !

_______________________
 ראש המועצהניר ונגר

רשמה :יוליה זוהר
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