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י"ח/אדר ב/תשע"ו
ג.ז – ש.ג – 1-3

הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016
הישיבה התקיימה ביום ראשון ה ,27.3.16 -י"ז אדר ב' תשע"ו  ,בשעה  19:36במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:
דוד אזולאי -ראש המועצה.

משתתפים:

נאוה כהן -חברת מועצה.
רוית סנדלר-יפה – חברת מועצה.

שלומית גז – מזכירת המועצה
מאיר אוחנה – גזבר המועצה.

שי פיינר – חבר מועצה
שחר גמליאל -חבר מועצה.

עו"ד אהוד רז – יועמ"ש המועצה.
חסרים:

יפעת שקלים -חברת מועצה.

אבי נדיב – חבר מועצה

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול .2-16
 .2שרפות גזם וריסוסים בקרב בתי מגורים – מצ"ב.
 .3חקיקת חוק עזק עירוני לאיכות הסביבה.
נדון והוחלט:
שי :מבקש לציין לטובה את ביקור הנשיא ,היה מכובד ומכבד.
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 2-16
החלטה :מאושר פ"א
דוד :מבקש להעלות סעיף נוסף ,זה לא סוד שאין לי ממלא מקום ,הצענו בעבר את יפעת ,נאוה ולא הסכמתם .מכיוון
שאני חייב סגן וממלא מקום ,אני מבקש להעלות את רוית.
חברי סיעת כולנו מטולה מבקשים לצאת להתייעצות ( להכניס שיצאו ,התייעצו וחזרו כולל זמנים)
שחר :תוכל לחכות עם זה קצת?
דוד  :אני חייב לקבל החלטה היום ומעלה את הנושא להצבעה ,אתם יכולים להצביע בעד או נגד ,לא קרה כלום ,אני
מילאתי את חובתי והעליתי.
עו"ד רז  :החוק מחייב את דוד שיהיה לו סגן .כרגע הוא פועל בניגוד לחוק .משרד הפנים טוען שההתנהלות לא סבירה,
הדבר נדרש.
החלטה :מאושר פ"א
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דוד :מבקש לאחל הצלחה מלאה לרוית ,אין לי ספק כי היא תבצע את תפקידה על הצד הטוב ביותר.
רוית :מודה על האמון וההזדמנות.

לסעיף  – 2שרפות גזם וריסוסים בקרב בתי מגורים
בעיית הגזם הינה בעיה קשה.
התקיימה ישיבה עם נציג אגודת החקלאי ,ועדה חקלאית ורוית ,יצא מכתב מסודר לכל החקלאים עם הבנות מסודרות
בנושא.
החלטה :מאושר פ"א

לסעיף  -3חקיקת חוק עזק עירוני לאיכות הסביבה
אנו הולכים לחקיקה של חוק עזר עירוני בנושא איכות הסביבה ,אנו בתחילתו של הכנת החוק ,ברגע שיהיה גמור נביא
אותו למליאת המועצה.
שי :מי יאכוף את כל זה?
דוד :אנחנו נכניס פקח או עובד מועצה.
שחר :האם יהיה משהו בחוק עזר שמדבר על כל בעיית החקלאים ,ריסוסים וגזם.
דוד  :כבר עכשיו אם יש שרפה יש הוראה לרבש"צ לצאת לשם.
החלטה :מאושר פ"א

הישיבה הסתיימה בשעה19:53 :
רשמה :שלומית גז – מזכירת המועצה.

בכבוד רב,
---------------------------שלומית גז
מזכירת המועצה
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