פרוטוקול מליאה מס' 834
מישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי 13/12/17
במשרדי המועצה
נוכחים :שמואל סיסו – ראש המועצה
מרק ויין – חבר המועצה
נועה אתגר – חברת המועצה
נשאת כיוף – חבר מועצה (הודיע מראש)
משתתפים :דדי דהן-מזכיר המועצה
שרה חיים -גזברית המועצה
רו"ח יובל אהרוני – מבקר המועצה
עו"ד גיתית שרמן – יועצת משפטית למועצה

על סדר היום:
 )1פתיחת תב"ר רכישת משאית טיאוט רחובות בסך  ₪ 750,000במימון קרנות רשות
 )2הגדלת תב"ר מעגל תנועה השקד התאנה בסך  ₪ 300,000במימון קרנות רשות לפי המסמך
המפורט
 )3פתיחת תב"ר תכנון ביה"ס יסודי נוסף בסך  ₪ 730,000במימון קרנות רשות
 )4דו"ח רבעוני 1-9/2017
 )5אישור שכר בכירים למנהל מחלקת חינוך בהיקף  85%משכר מנכ"ל

 )1פתיחת תב"ר רכישת משאית טיאוט רחובות בסך  ₪ 750,000במימון קרנות רשות
שמואל סיסו – רמת השירות בתחום הניקיון לא מספקת ,כרגע אנחנו שוכרים פעם בשבוע משאית טיאוט מחב'
פרטית ועולה לנו הרבה כסף ,כ ₪ 300,000 -בשנה ,אם אנחנו קונים מכונת טיאוט ,הרכישה ,האחזקה והשירות
יעלה כ . ₪ 700,000 -הוצאות נהג ודלק תוקצבו ,מתחשיב שערכנו ,תוך שנתיים-שלוש אנחנו מחזירים את העלויות.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר רכישת משאית טיאוט רחובות בסך  ₪ 750,000במימון קרנות רשות

 )2הגדלת תב"ר מעגל תנועה השקד התאנה בסך  ₪ 300,000במימון קרנות רשות לפי המסמך
המפורט
שמואל סיסו – הועבר לעיונכם פירוט המהנדס לגבי עלויות ביצוע כיכר ברחוב השקד-התאנה ,הצומת מאוד מסוכן,
עפ"י האומדן ,התכנון היה יקר יותר וצריך עוד .₪ 300,000
הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מעגל תנועה השקד התאנה בסך  ₪ 300,000במימון קרנות רשות לפי
המסמך המפורט

 )3פתיחת תב"ר תכנון ביה"ס יסודי נוסף בסך  ₪ 730,000במימון קרנות רשות
שמואל סיסו – קיבלנו אישור ממשרד החינוך לבניית בי"ס נוסף ואנחנו צריכים  ₪ 730,000כמימון ביניים על מנת
להתחיל את התכנון.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר תכנון ביה"ס יסודי נוסף בסך  ₪ 730,000במימון קרנות רשות

 )4דו"ח רבעוני 1-9/2017
ניר ענבי – נותן סקירה על הדו"ח הרבעוני 1-9/2017
מליאת המועצה דנה בדו"ח הרבעוני 1-9/2017

 )5אישור שכר בכירים למנהל מחלקת חינוך בהיקף  85%משכר מנכ"ל

שמואל סיסו – כיום יש במועצה מנהל אגף חינוך שממלא את כל התפקידים ויש עליו עומס רב ואני חושב
שמגיע לו הגדלה ,כיום שכרו  70%משכר בכירים ואנו מבקשים להגדיל את שכרו ל  85%משכר בכירים.
הוחלט פה אחד לאשר שכר בכירים למנהל מחלקת חינוך בהיקף  85%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד
הפנים

דדי דהן – ישנם שני סעיפים שלא רשומים בסדר היום ,הסעיף הראשון הוא ,חיפויי בניין המועצה ,בפרוטוקול 827
מיום  23/8/17הוחלט לאשר התקשרות עם החברה הקבלנים "חלק יזום ופיתוח" לחיפויי בניין המועצה ללא מכרז,
הנושא כשל כי לא הגענו לעמק השווה ואנחנו מבקשים לאשר מו"מ להתקשרות ללא מכרז עם חברת "מסד הנדסה".

הוחלט פה אחד לאשר מו"מ להתקשרות ללא מכרז עם חברת "מסד הנדסה" לעבודות חיפוי בניין המועצה
הסעיף השני שאני רוצה להוסיף לסדר היום מחיקת חובות ,בישיבת החלטות של ועדת ההנחות מיום 13/9/17
הוחלט על מחיקת אגרת שמירה לפי פסר דין ,על מנת לבצע זאת יש צורך באישור מליאת המועצה

הישיבה ננעלה
רשם :דדי דהן
מזכיר המועצה

שמואל סיסו
ראש המועצה

