
 

 

10.2018ישיבה מס'   

 

  

  27/06/2018תאריך: 
  

  201810/פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
  

  .11:15בשעה  27/06/2018 -ה רביעיהישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום 
  

  בישיבה השתתפו:

 המועצה. ראשמר דני רוטשטיין,  .1

  גברת מאיה אושר, חברת מועצה. .2

 מר רמי יחיא, חבר מועצה. .3

 

 מהישיבה נעדר:

 גברת סימה חמו, יו"ר הועדה. .1

  בישיבה נוכח: 
  

 רו"ח רולאן אבו סאלח, גזברית המועצה. .1

 עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה. .2

 

  נושאים לדיון סדר יום:

 דיווח ראש הרשות. .1

 אישור המלצות ועדת הנהלה "מינוי מנכ"לית למועצה". .2

 אישור המלצות ועדות: מכרזים והנחות. .3

 אישור תב"רים. .4

 

  דיון:
  

  .ראש הרשות פתח הישיבה
  

 דיווח ראש הרשות. .1

ראש המועצה דווח לחברי המועצה על פעילות המועצה במשך התקופה שעברה, להלן 
  הפעילות:

 מכרז מנהל יחידת נוער. .1

 דווח בעניין הקייטנה. .2

 התארגנות לשנת הלימודים הבאה. .3

לקבל מימון כאשר ניתן  ₪אלף  300 -גני ילדים המועצה ממנת יותר מ 5 -גני ילדים  .א
  .מלא אם סוגרים גן, בשלב זה לא נוכל לסגור גן כי איחרנו, העניין בבדיקה

הצלחנו לגייס תקציב לבניית שירותים. קיים תקציב לספריה, מקדמים  -בית ספר  .ב
 נושא קרית חינוך אך בקצב איטי.

דברנו על תקציב מיוחד לישובים בשנה זו אני חושש שזה לא יקרה, משרד האוצר    .4
  ים מנסים לנצל את יתרות התקציבים הקיימים.בינתי
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לא מספיק. גילינו שבמקום המגרש מצבור של פסולת  ₪אלף  700מגרש שחב"ק העלות של 
  בניין אנחנו נוציא מכרז.

  ניקיון: יש לנו תקציבים במשרד לאיכות הסביבה ולא ניתן לנצל את התקציבים.
  מתכוונים לקנות מכונת טיטוא.אנו 

  גביית חובות:
  יא עיקולים.צבמקביל נואנו מזמינים אנשים ומנסים להגיע אותם להסדרים 

  
  חוקי עזר:

  לישיבה הבאה יובאו חוקי עזר לאישור המועצה.
  

  :היערכות לבחירות
  יום לארבעת עובדי הרשויות כנס הדרכה, להסביר איך הולכות הבחירות. 05/07-ב

  מועמדים. 4יש 

 

  
  נושאי הדיו:

 הלה "מינוי מנכ"לית למועצה".אישור המלצות ועדת הנ .1

  
   : 201892/החלטה 

את המלצות ועדת הנהלה למינוי גברת רולאן עזאם חברי המועצה אישרו פה אחד 
  כמנכ"לית המועצה.

 

 אישור המלצות ועדות: מכרזים והנחות. .2

  
   :201830/החלטה 

מס'  וועדת הנחות 03/2018מס'  פה אחד את המלצות ועדת מכרזיםחברי המועצה אישרו 
04/2018.  

  
  
  
  
  

  .13:50הישיבה ננעלה בשעה 
  
  
  
  

_________________  
  

  דני רוטשטיין       

   ראש המועצה       


