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כ"ה/אב/תשע"ו

הנדון  :ישיבת מועצה שלא מן המניין 7-16
הישיבה התקיימה ביום א' ה 28.8.16 -כ"ד אב תשע"ו בשעה  19:32במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:
משתתפים:
דוד אזולאי -ראש המועצה

שלומית גז – מזכירת המועצה
מאיר אוחנה -גזבר המועצה ()19:35

רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה
אבי נדיב -חבר מועצה.
נאוה כהן-זיגל  -חברת מועצה

עו"ד עמיר מלצר – יועמ"ש המועצה
יעקב זיצר – רואה חשבון

שחר גמליאל – חבר מועצה
יפעת שקלים – חברת מועצה
שי פיינר – חבר מועצה
על סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול 6-16

.2

דו"ח רבעוני 2-16

.3

תב"ר ללקיחת הלוואה

.4

תב"ר צביעת כבישים ע"ס  – 88,608מצ"ב

.5

חוק עזר איכות סביבה – מצ"ב

נדון והוחלט:
דוד פתח את הישיבה ובירך את עו"ד עמיר מלצר לכניסתו לתפקיד יועמ"ש של המועצה .עמיר הוא
יועמ"ש של כולם ,לשירותכם ,לפני שהוא לשירותי .מאחל לעמיר בהצלחה.
ישנה סוגיה העומדת על הפרק וניתן לפתור אותה בשתי דרכים :בישיבה הקודמת התקיימו שתי
ישיבות שלא מן המניין ,ניתן לאשר את שתיהן היום או את שתיהן בישיבה הבאה.
הוחלט לאשר את ישיבה  6-16ובישיבה הבאה נאשר את  5-16הוחלט:
לסעיף  – 1אישור פרוטוקול 6-16
בעד :דוד ,רוית ,נאוה ואבי.
נגד :שחר ,שי ויפעת
החלטה :מאושר
לסעיף  – 2דו"ח רבעוני 2-16
זיצר נתן סקירה ,יש השקעות בסך  14.6מיליון  ,₪מבחינה גרעונית תקציב רגיל  3.6לתחילת
התקופה קטן ב –  .3.4הקיטון נובע מהתקבול להקטנת הגירעון .התחייבויות
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בבנקים  900.000אש"ח ,שכר  ,400.000קרנות בלתי מתוקצבות  1מיליון  ,₪כמו בתחילת שנה.
ביצוע :סיימנו באיזון את החציוני .הרבה שנים לא סיימנו באיזון.
ארנונה2.6 :
תקבולי ממשלה  1.3( 5.7משרד החינוך)
הכנסות עצמיות 3.3 :מתוך  0.8 + 5.7מענק איזון.
הוצאות3.1 :
 1.3גמלאים
 1.8פעולות כלליות
 1.8עלות רווחה
 0.2עלות רווחה
 0.55פירעון מלוות
הכנסות והוצאות ארנונה  6.3מול  6.3מאוזן.
ביצוע בתברי"ם לא היו הכנסות ,רק הוצאות – גרעון  164אש"ח.
 1.3מיליון  ₪בתברי"ם זמניים.
מאזן גבוה – בחציון הנוכחי גביית פיגורים  ₪ 187.000לעומת  ₪ 200.000כל שנה שעברה .במטולה
רוב הפיגורים נגבים ברבעון הראשון ,גבייה שוטפת של  204מיליון  ₪ו –  3.6פיגורים.
שכר – עמדנו ביעדים ,השוני קטן .זאת אחת הרשויות עם עלויות גמלאים הכי גבוה שאני מכיר.
לסעיף  – 3תב"ר ללקיחת הלוואה
דוד :במסגרת תוכנית ההבראה התחייבנו לקחת הלוואה בפריים  )1.6( 0.4 +מיליון מאה חמישים
מתוכם ,בכל רבעון אנחנו לוקחים הלוואה .לא לקחנו רבעון קודם ,אני מבקש לאשר את כל
ההבראה למשך כל השנה .ההלוואה על-סך כולל  1.153.000אש"ח לתקופה של  15שנה בריבית של
עד פריים  ,0.5 +ההלוואה תילקח בשלוש פעימות.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 4תב"ר צביעת כבישים ע"ס  – 88,608מצ"ב
דוד :קיבלנו תקציב ממשרד התחבורה לביצוע צביעת כבישים.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 5חוק עזר איכות סביבה
דוד :אישרנו אותו עקרונית בועדת איכות הסביבה ,אשמח לקבל מכם הערות על-מנת שנרשום
ונבצע תיקונים .במידה ויהיו תיקונים ,נוסיף ונשלח לכם לעיון מחדש.
שחר :זה חוק שצריכים במטולה עם החוק של הכלבים ,אפשר להכניס אותו לתיק חוק העזר?
דוד :יש גם חוק של רעש ,אחרי שאנחנו כותבים את החוק ,שולחים למשרד הפנים והם בודקים
את החוק.
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עו"ד מלצר :גם דעתי הייתה שבנושא כלבים היה צורך לעשות חוק לבד .דוד מטעמי יעילות ביקש
לרכז את הכל בחוק אחד .החוק יועבר לביקורת מש רד הפנים ,במידה ולא יעבור נוציא תיקון
ונפריד את החוקים.
שי :במידה ולא יקבלו את החוק ,מה נוכל לעשות?
דוד :החוק מגיע למשרד הפנים לנתינת הערות תוך  60יום הוא עושה תיקונים לחוק ,רק לאחר
שהסכמנו ,החוק נשלח למשרד המשפטים לאישור ורק אז מופעל על התושבים.
שי :קראתי אותו ומאוד התלהבתי.
השאלה היא מי יאכוף את החוקים הנ"ל?
אני נתקלתי ביום שישי בכלב ,במצב כזה למי הייתי מתקשר?
עו"ד מלצר :ראש המועצה יכול לאשר פקח .נמצא סעיף תקציבי לפקח.
אבי :בנושא הרעש אנחנו לא סגורים ,לא רק רעש של מילוי מרססים ,שכנים וכו' .יש להכניס
תעריפים לכל דבר.
דוד :אחרי שנביא לישיבת איכות הסביבה ,נעלה פעם נוספת בישיבת המועצה שלא מן המניין
הבאה ,את החוק נביא לאישור.
החלטה :מאושר פ"א
הישיבה הסתיימה בשעה19:59 :
רשמה :שלומית גז – מזכירת המועצה

בכבוד רב,
-----------------------------

----------------------------

דוד אזולאי
ראש המועצה

מאיר אוחנה
גזבר המועצה
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