ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 419
מיום 20/12/2016
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.

חסרים:

אליאב מזגני – סגן ראש המועצה.
יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.
ורד איתן – חברת מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
חנה טסלר – מזכירת מנכ"ל.

סדר היום:
ראש המועצה ,יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  419מיום שלישי
 20/12/2016שמתקיימת בספרייה הציבורית בשעה .20:01
עמי בסון העלה הצעה לרכישת משקל שקילת פסולת ב ₪ 1,400-לחודש וגם קנייה ומסתמן כי
ההצעות הן של עמי והן של המועצה זהות.
עמי בסון – ישבתי היום עם יהודה סמג'ה מנהל אגף תפעול  ,ונראה כי עדיף לרכוש דרך המועצה.
דני דורון – עד כמה שאני מכיר מאזניים כאלה הם מחזיקים למעלה מ 12-שנים.
ליאור מדהלה – לפיכך התקציב שאושר בישיבה הקודמת בנושא ישלח למשרד הפנים לאישור.
סעיף - 1

אישור הלוואה לכיסוי גרעון מצטבר בסך .₪ 3,500,000
מצ"ב – היתר לקבלת אשראי ממשרד הפנים.

דני דורון סגן מ"מ ראש המועצה החליף את יואל גמליאל ראש המועצה בניהול הישיבה.
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ליאור מדהלה – צירפתי לכם את ההיתר לקבלת ההלוואה.
דוד יהלומי – לפני למעלה מחצי שנה דיברנו על מתווה ,על הסדרה עם משרד
הפנים ,לאחר עבודה קשה ויסודית על הלוואה בסדר גודל של כ₪ 27,000,000-
הלוואה מחולקת ל 2016-2017-כאשר חלקה הוא לכיסוי גירעון מצטבר וחלקה
לפיתוח היישוב.
חשוב לציין המתווה שהוסכם הוא הושג ב 2-תנאים:
 .1להראות יכולת החזר של המועצה שיש יכולת להגדיל את המלוות.
 .2משרד הפנים בוחן אותנו בכל רבעון ובמידה ולא נעמוד ביעדים המתווה
יפסק.
מנה שניה של  3,500,000מתוך הכרה והתנהלות נכונה של המועצה .תעודת כבוד
למועצה .יש ירידה משמעותית בגרעון המצטבר.
יואל גמליאל חוזר לנהל את הישיבה.
דורית בן-בוחר – מה היה השינוי אשתקד?
דוד יהלומי – נכון ל 2016-הגענו לגרעון של  ,₪ 24,000,000קיימת מגמת ירידה.
אחוז הגרעון מתוך התקציב הוא מאוד נמוך .עברנו אינספור ישיבות והגשת
תכניות סדירות והוכחנו מעל ומעבר שאנחנו עומדים בתאי המתווה.
בעצם חלק ניכר מההלוואות האלה הופכות למענקים.
עמי בסון – מתי הסכום הופך למענק?
דוד יהלומי – ברגע שההלוואה ברישומים במשרד הפנים ,לוקחים פרמטר.
ההלוואה הזאת לא תיכנס למענק האיזון של  2017אלא ל .2018-זו מתנה
שמקבלים מהמדינה.
תומר אהרון – אתה לוקח הלוואה מהבנק ומכסה את הגרעון ומוסיף על המלוות
שגדלו?
לילך לבבי – אלה שני דברים שונים.
דוד יהלומי – משרד הפנים לא היה מאשר שקל אם לא היה רואה יכולת החזר.
אלון גייר – משרד הפנים ביקש ממך לקחת את ההלוואה?
דוד יהלומי – בניתי תכנית בתיאום עם ראש המועצה עם הסתכלות עתידית.
נתבקשנו להכין תכנית תלת-שנתית לאישור המתווה על ההלוואות מרכיב של
סל הלוואות שהגענו להסכמה עם משרד הפנים.
צריכים להראות עמידה ביעדים ושלא גרעוניים ,ללא הסתייגויות.
אלון גייר – ממתי התכנית?
דוד יהלומי – מלפני שנה וחצי.
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אלון גייר – יש התכתבויות?
דוד יהלומי – יש התכתבויות עד קבלת האישור.
אלון גייר – מתווה להקטנת גירעונות?
דוד יהלומי – גרעון מצטבר שירשנו.
אלון גייר – אמרת שההלוואה הופכת למענק ,זה כתוב איפשהו?
אלון גייר – האם יש אפשרות להראות באופן כתוב איך ההלוואה מתוכננת
מתקבלת בחזרה כמענק .נצביע בעד אם נראה הסבר כתוב.
יואל גמליאל – רוני דנה כבעל מקצוע ישלח לכם את ההסבר מדויק במייל.
הצבעה:
אושר פה אחד!
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