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  הפרוטוקול אושר פה אחד אי� מתנגדי � 20104/אישור פרוטוקול 
  

  : דיווחי�1סעי  

. ת והשר לפיתוח נגב גליל" יתקיי
 בהשתתפות שר התמ�"עיד� הנגב"טקס חנוכת אזור התעסוקה  -
 פקה הטקס יהיה מאוד מתוקשר חברי המליאה מוזמני
המנהלת שכרה חברת ה

 של משרד טהמועצה נבחרה כאחת משלוש רשויות מכל האר% לשמש כפיילו: הוועדה לתכנו� ובניה -

  .� תלווה את הפרויקט"חברת אמ. הפני


. המבנה יבנה כמבנה מתועש. המועצה מתקדמת ע
 הקמת מבנה לטובת הוועדה כולל נגישות לנכי
 .2011י
 שא
 הכול יהיה בסדר נוכל להתחיל להפעיל את הועדה בתחילת אנחנו מקוו

  . המועצה קיבלה השנה את הפרס על ניהול כספי תקי�: פרס ניהול תקי� למועצה -
  

  :רי" אישורי תב�2סעי  
   הוצאות בגי� תכנוני
 של מבנה ציבור� תכנו� מבנה ציבור� 878ר "תב

  ..  הקשורי
 במבני ציבור של המועצהפרויקטיםל משמש לתכנו� "ר הנ"התב  :סיגל

מבקש לראות . ומה נעשה עד היו
 ע
 הכספי
 המתוקצבי
. מבקש לדעת מדוע יש צור) בהגדלה  :סיני
ר רק על פי יעודי
 "ומציע לאשר את הגדלת התב. ר וכ� לבצע אישור באופ� פרטני לפרויקט"פירוט של התב


  .מסומני
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ר ולהמשי) באותה "שיתבצעו בתב, אחת לרבעו�,  מליאת המועצה תקבל פירוט על השימושי
�יעהמצ: סיגל

בשונה מפרויקט " טווח עבודה"חושבת שנכו� בתכנו� להשאיר למהנדס המועצה  .השיטה שנהוגה עד היו

  .בינוי
  .  שתי הצעות מועלות להצבעה במליאה�החלטה 

  
ר שיוגש למליאת המועצה "וספת פירוט מלא על השימושי
 בתב להמשי) בשיטה הנהוגה בת�הצעה ראשונה 

  .אחת לרבעו�
  .ר רק על פי יעודי
 מסומני
" לאשר את הגדלת התב� הצעה שנייה 

  
  7 �בעד הצעה הראשונה
  2 � בעד ההצעה השנייה


  2          :נמנעי
  

 לרבעו� על  המליאה תקבל פירוט מלא אחת,השיטה הנהוגה עד היו תמש#: ההצעה הראשונה אושרה
  .ר"השימושי בתב

  
  878ר "אישור תב: החלטה

  . נגד1,  בעד10 
   אי� מתנגדי מאושר 878 ר"תב

  
   : תקציב פיתוח בית קמה חדש1121ר " גני ילדי
 בבית קמה ותב1232ר "תב
  

   אי� מתנגדי
 י מאושר1121, 1232ר "תב
  

  ): סיפריה( כותר פיס בית הספר מבואות הנגב – 1204ר "תב
  . מבקש לדעת מדוע אנחנו מאשרי
 תקציב נוס" למבואות הנגב מעבר למסגרת התקציב שאושרה  :יסינ

התקציב  איננו  קשור להקצבה של התוכנית לחדשנות חינוכית אלא לפרוויקט של הרחבת הספרייה   :סיגל
  . במבואות הנגב מתקציב מפעל הפיס

?  הא
 הבעיה בסכו
 או בהשקעה העקרונית?גודל ההשקעה במבואות הנגב. היכ� המחלוקת, שואל  :טובי
  .חשוב שלא נפספס את ההזדמנות לשימוש בכספי
 שהתקבלו ממפעל הפיס

. במליאה הבאה מתוכננת סקירה על מבואות הנגב ודיו� על המש) התקצוב של בית הספר לשנה הבאה: סיגל
  .לות הביצוע מע10%פ דרישת מפעל הפיס לתקצב לתכנו� "תקציב התכנו� המבוקש כא� הוא ע

  
  .  שתי ההצעות מועלות להצבעה במליאה�החלטה 

  .ר כפי שהוצג למליאה" לאשר את התב�הצעה ראשונה 
  .ובמידה שיהיה צור) להביא את היתרה לאישור 2 60,000לאשר בשלב זה רק �) זבולו�(הצעה שנייה 

  . בעד5    :1הצעה 
  . בעד6    :2הצעת 

   
  

  . *60,000 �יוגדל בשלב הראשו� בר "התב. הצעת השנייה התקבלה: החלטה
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  :2010 תקציב המועצה לשנת – 3סעי  
 של יהסיבה לירידה היא בעקרה תוצאה של עליה בדרוג הסוציו אקונומ. 2 אל" 985, מענק האיזו� של המועצה

  .משרד הפני
 מחייב להתאי
 את התקציב לגובה המענק ולכ� התקציב מובא לאישור המליאה. המועצה 
  .2 אלפי 2,304בתקציב המקורי תוקצב המענק בס) של 

בהתאמה תוקצבו , ש" אל1,319 דהיינו �העדכו� המובא כעת לאישור כולל תקצוב מענק מותנה בגובה ההפרש
  ).ש" אל725בס) כולל רזרבה (הוצאות מותנות 

  . 126,296,9112: דכ�ועכ התקציב המ"סה
  

  .התקציב אושר פה אחד
  

  2009 עדכו� תקציב שוט  – 4סעי  
ש לבי� המענק החד " אל2,561בהתא
 להנחיית משרד הפני
 נדרשנו לבצע פיצול בי� מענק האיזו� הרגיל בס) 

  .ש" אל1,040פעמי בס) 
  . 125,055,9592: ס) התקציב ללא שינוי

  
   אושר פה אחד על ידי מליאת המועצהתיקו� התקציב 

  
  

  . הצעה לתמיכה של המועצה במימו� חגיגות לציו� עשור�5סעי  
  . מוגשת ההצעה של צוות המטה לאישור המליאה

  .חברי המליאה חושבי
 שיש צור) להעלות את התמיכה שהוצגה במסגרת הצעת צוות המטה לישוב
  .בעה במליאה שתי ההצעות מועלות להצ�החלטה 

  . 15,0002  תמיכה בגובה �הצעה ראשונה 
    . 20,0002 תמיכה בגובה –הצעה שנייה 

   בעד2   �1הצעה 
   בעד9  �2הצעה 

  
מליאת המועצה מאשרת תמיכה במימו� חגיגות לציו� עשור לישובי . ההצעה השנייה מאושרת: החלטה

  . *20,000המועצה בגובה של 
  

  ת הציבורח הממונה על תלונו" דו– 6סעי  
 ממונה על תלונות הציבור כאשר ההמלצה היא שהמבקר יהיה ג
 הממונה על רת החוק יש חובה למנותגבמס

תפקיד הממונה על פניות הציבור הוא לטפל באופ� אובייקטיבי בפניות אשר הגיעו מתושבי
 ונוגעי
 . התלונות
  .לעבודת המועצה

  .ח שמועבר למליאה לדיו�"פע
 בשנה נדרש להפיק דו
 תלונות אשר קשורות 10 תלונות מתוכ� רק 15בשנה זו הוגשו .  על די נירית2010 �2009ח לשנת "מוצג הדו

  . מהתלונות ה� על האג" המוניציפאלי50%למועצה כאשר 
  .שואלת מתי מסתיימת עבודת המבקרת בטיפול בתלונה  :בתיה
תלונה נסגרת לאחר שתושב קיבל . עצהמול המו, מחלקת בי� סוג הטיפול מול התושב אל מול העבודה  :נירית

  .עובד ודווח מחלקה הרלוונטית, מענה כלשהו והנושא טופל
מבקשת מחברי המליאה ליידע את הציבור בישובי
 שלה
 לגבי תפקיד הממונה על פניות הציבור ועל כ) 

  .שנית� לראות את כל פרטי ההתקשרות באתר המועצה
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  :אישור תקציבי וועדי מקומיי – 7סעי  
  


  .מבקש לא לאשר את תקציב הוועד המקומי של קיבו% כרמי
, פניה מתושב כרמי
  :מוצגות הטענות המרכזיות של התושב

  .אי� הפרדה ברורה בי� תקציבי האגודה לתקציבי הוועד מקומי .1

2. 
 ועדת הביקורת של הועד לטענתו נגועה בניגוד ענייני

 .את סדרי העדיפויותהתקציב לא מבטא נכו�  .3
גזברות המועצה ניסתה לתא
 פגישה ללא . הוא בחר שלא. הוצע לתושב להגיע למליאה ולהציג את טענותיו

  .עקב קשיי
 של התושב, הצלחה

  .המלצת סיגל ונועה לאשר את התקציב -
  .חושב שאי� צור) להביא את התלונה לדיו�  :סיני
  .ההמלצה לאשר את תקציב הוועד המקומי, ועצה וניריתראש מ, גזברות, אחרי הבחינה של המועצה  :סיגל

  
  אישור תקציב ועד מקומי כרמי
: החלטה

  
  ).ניר שלא היה נוכח בדיו�( נמנע 1  בעד12 ההחלטה התקבלה

  
  

למליאה היו
 מגיע התקציב לאישור . תקציבי שובל נעצרו מכיוו� שלא הוגש תקציב ועד מקומי בזמ�  :לינדה
  . דברי
 מיוחדי
 בתקציבי
אי�, לאחר שהתקבל ונבדק

יש , לשיטתי, לנציג המליאה. ח של הישוב במועד"מבקש לדעת מראש על מצב שבו לא מוגש הדו  :סיני
  .אחריות כלפי היישוב

  
   אישור תקציב ועד מקומי שובל–החלטה 

  
  ההחלטה התקבלה התקציב אושר פה אחד

  
  

  גול�. א. ביקור המליאה במ– 9סעי  
  הסדנאמטרות , סדנת המליאה

  ).הדגש פיתוח תיירותי(למידה ממועצה אחרת  .1

  עבודת מליאת המועצה�סיכו
 שנתי .2

 . התהלי) למליאה�התוכנית האסטרטגית, דיו� .3
  

  ל" אישור עבודה נוספת לנועה לוי� ריצקר כגזברית החכ� 10סעי  
י
 את  מליאת אנו מבקש, כגזברית החברה הכלכלית, גזברית המועצה, לצור) מינויה של נועה לוי� ריצקר
  . ל"ללא תמורה כגזברית החכ, המועצה לאשר לנועה עבודה נוספת

  
  ההצעה אושרה פה אחד

  
  
  

  הדרה גורפינקל: רשמה
  


