ראש המועצה
פרוטוקול מליאה מס'  ,802/51מיום 75652/51
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים  :שמואל ריפמן ,אליאסף פלמר , ,מיכל וולוקיטה ,רחל ביטון ,ליאת חבשוש ,שוש
זילברבוש ,זהבה סיגל ,צביקה טוכטרמן ,ארז ירדני ענן שיאון ,מזי לרנר,
התנצלו  :רמי מוסלי מרדכי מונין ,דוד בנלולו ,דוד פלמ"ח ,אביטל בן שלום ,רועי מולגן .אלי לופו ,ניצה
צפריר כהן,תומר פריאל.
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד,

סדר יום:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר 65201/
 .3אישור פרוטוקול מליאה מספר 75201/
 .4אישור תב"רים והחלטות כספיות.
 ./סיכום ביצוע תקציב חצי שנתי של המועצה והמתנ"ס.
 .6אישור פרוטוקול ועדת רכב.
 .7אישור דוחות כספיים של הועדים.
 .8אישור דוחות כספיים של:
מרכז תרבות נוער וספורט
עמותה לקידום הספורט
העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב
החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ
 .9שינוי חלף היטל ביוב -רפת באר מילכה
 .10אישור נסיעת ראש המועצה לחו"ל.

 .1דו"ח ראש המועצה.









ביקור דיוויד מיראז׳ ברמת הנגב
ישיבת המליאה הבאה תתקיים ב 51.8.03
ביטחון בגבול מצרים  -לאור המצב בתוך סיני ,רוכזו כוחות ביטחון בסביבת יישובי פיתחת ניצנה.
המטרה מבחינתנו היא להמשיך בשגרה תוך ערנות והערכות למצב הבטחוני.
התוצאה של הוצאת צו אלוף לאיסור על כניסת אזרחים לשטחים חקלאיים היא שהחקלאים יוכלו
לתבוע את המדינה על נזקים.
ענן :מבקש לבחון את האפשרות לדרוש מהצבא פתיחה של ציר חלופי
רתמים :לאחרונה היו מספר מקרים של התנכלויות ברכוש ברתמים .יש חשש אמיתי מפגיעה
בנפש לאור הימצאות של גמלים על הכבישים.
ניתנה סקירה קצרה על הפעולות האחרונות שנעשו בנושא זה.
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ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר .65201/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  651103לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקול האמור.

 .3אישור פרוטוקול מליאה מספר .75201/
ראש המועצה הביא פרוטוקול המליאה  751103לאישור חברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקול האמור.

 .4אישור תב"רים והחלטות כספיות.

א .תב"רים
תב"ר :1/52

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

פיתוח נופי למרכז קהילתי מרחב עם
 ₪ 96/,000קרן קיימת לישראל
₪ 96/,000

תב"ר :1474

מטרה( :שינוי)

הקמת אולם ספורט משולב במדרשה

סכום:

 ₪ 190,446תרומת משפחת בכמן
 ₪ 63/,000מפעל הפיס – אמור להתווסף כ 1.3-מיליון בגין
הקצבת הפיס בשנת 2016

 ₪ 1,14/,000משרד הבינוי והשיכון
 ₪ 2,300,000קרנות המועצה
₪ 4,270,446

סה"כ:

הגדלה:
סה"כ:
תב"ר :1/53

מטרה:
סכום:

 ₪ 3,88/,/80טוטו ווינר (כולל  256אש"ח לכיסאות)
₪ 8,1/6,026
(חדש)

חיבור לתשתיות של בית בעזוז
העברה מתקציב רגיל  199000920לתב"ר
₪ 40,000
הבעלים
₪ 40,000
₪ 80,000

(חדש)

שיפוצים במוסדות חינוך לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
העברה מתקציב רגיל  199000920לתב"ר
₪ 2/0,000
₪ 2/0,000

סה"כ:
תב"ר :1/54

תב"ר :1//7

סכום:

מטרה:
סכום:
סה"כ:

מטרה( :שינוי)

רכישה והקמת  10מבנים יבילים בניצנה

הגדלה:
סה"כ:

 ₪ 360,000העברה מתב"ר 1/47
₪ 3,610,000

מטרה( :שינוי)

בניית מעון יום במדרשת בן גוריון

הקטנה:
סה"כ:

 ₪ 360,000העברה לתב"ר 1//7
₪ 2,/40,000

סה"כ:

תב"ר :1/47

סכום:

משרד השיכון
₪ 400,000
 ₪ 1,/00,000הסוכנות היהודית
 ₪ 1,3/0,000משרד נגב גליל
₪ 3,2/0,000

 ₪ 2,900,000קרנות המועצה

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל
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ב .שינויים בתקציב הרגיל :201/
 .1אישור שינוי תקציב של ועד מקומי כמהין
במליאת המועצה  )7565201/( 65201/הוחלט להגדיל את תקציב ועד מקומי כמהין ב .₪ /0,000 -עקב כך
הועד הגיש לנו שינוי תקציבי לשנת  201/במסגרת של  ₪ 3/0,67/ומתוך זה השתתפות של המועצה בסך של
.₪ 271,/90
על המליאה לאשר את תקציב כמהין המעודכן.
 .2שינוי תב"ר ' 1/11רכישת  6קראווילות לקליטה ברתמים' והגדלת תקציב רתמים
במליאה מיום  03.0/.201/אושרה פתיחת תב"ר  1/88ע"ס  ₪ 1,000,000למטרת 'רכישת  6קראווילות
לקליטה ברתמים'.
בדיעבד המדובר הן ברכישת המבנים והן בשיפוץ שלהם .רכישת המבנים יכולה להיעשות רק ע"י המועצה
מול המדינה (האוצר) בעלות של כ. ₪ 2/0,000-
לאור דחיפות הפרוייקט ,השיפוץ יבוצע באמצעות הועד המקומי ולכן יתרת התב"ר תועבר כהגדלת
התקציב של הועד המקומי.
הועד מתחייב לבצע את העבודות השיפוץ בהתאם לנהלים המחייבים (הצעות מחיר ,מכרזים וכו.)...
 .3שימוש ברזרבה לתקציב :201/
בכוונת ראש המועצה לבצע סקר שביעות רצון של תושבי המועצה על ידי מכון סמית ,זאת בדומה לסקר
שבוצע לפני מספר שנים .עלות הסקר .₪ 2/,000
מקור מימון :רזרבה לתקציב
החלטה :מליאת המועצה מאשרת  10בעד  1נגד את שלושת ההצעות הנ"ל.
ענן שיאון מבקש לקבל חוות דעת משפטית המאשרת הגדלת תקצב ועדים שוטף לפעולות פיתוח.

 ./סיכום ביצוע תקציב חצי שנתי של המועצה והמתנ"ס.
הצגת ביצוע חצי שנתי :
גזבר המועצה הציג את הביצוע החצי שנתי של תקציב המועצה  201/ושל המתנ"ס .הסיכום מבוסס על  /חודשים של
תחילת השנה הרשומים בספרים וחודש שישי על פי הערכה.
הושם דגש על המחלקות שלדעת הגזברות יתכן וללא התערבות פנימית וחיצונית ,הן עלולות לחרוג מהתקציב השנתי
המאושר ובעיקר :הסעות תלמידים ,איכות הסביבה ,מחלקת רווחה ובמתנ"ס אגף צעירים ונוער ,סייעות למוסדות
חינוך ומנהלת המתנ"ס.
לאור המצב הכלכלי של המועצה והצורך לפעול אך ורק במסגרת התקציב המאושר ,גזבר המועצה ידאג לכך שמנהלי
המחלקות הרלוונטיות יעודכנו באופן שוטף על ניצול תקציבם זאת על מנת למנוע בכל מחיר חריגות מהתקציב
המאושר גם אם במחיר יהיה בהקפאה זמנית של פעילויות.
אישור שינוי מספר  1של התקציב הרגיל לשנת :201/
בהסתמך על הביצוע החצי שנתי ועל סמך החלטות שהתקבלו במהלך ששת החודשים האחרונים מוצע להגדיל את
תקציב המועצה מ ₪ 80,/00,000 -ל ₪ 82,149,000 -על פי הפירוט המופיע בחוברת התקציב.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינוי תקציב רגיל  201/מ ₪ 80,/00,000 -ל.₪ 82,149,000 -

 .6אישור פרוטוקול ועדת רכב
פרוטוקול ועדת רכב הובא לידיעת מליאת המועצה ואושר פה אחד.
 .7אישור דוחות כספיים של הועדים
אישור דו"חות כספיים  2014של הועדים המקומיים:
הונחו על שולחן המליאה הדו"חות הכספיים של הועדים המקומיים:
ועד מקומי אשלים
ועד מקומי כמהין
ועד מקומי משאבי שדה
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ראש המועצה
ועד מקומי קדש ברנע
ועד מקומי רביבים
ועד מקומי רתמים
ועד מקומי שדה בוקר
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הדו"חות הכספים  2014של הועדים הנ"ל.
 .1אישור דו"חות כספיים  2014של התאגידים העירוניים ומתנ"ס רמת הנגב:
הונחו על שולחן המליאה הדו"חות הכספיים של המתנ"ס והתאגידים העירוניים:
מרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב
העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב
העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב
החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ
בתום הסברים ודיון התקיימה הצבעה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים  2014של המתנ"ס והתאגידים העירוניים
הנ"ל.
 .5אישור תוספת להסכם חלף היטל ביוב רפת באר מילכה:
מליאת המועצה האזורית רמת נגב שהתקיימה ביום ( 1451052012מליאת מועצה  )1152012אישרה את הסכם חלף
היטל הביוב עם 'באר מילכה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ' (להלן' :באר מילכה') שהוצג בפניה.
ביום  1/51052012חתמו המועצה ובאר מילכה על ההסכם.
עבודות הקמת מערכת הביוב הסתיימו ברבעון האחרון לשנת  2013ולאור בקשתה של באר מילכה נדחה מועד
התשלום הראשון עד לסוף שנת ( 2014ראה מכתב מצורף).
ביום  265025201/פנתה באר מילכה בבקשה לפריסה מחדש של תשלומי חלף ההיטל בהם התחייבה ,מצ"ב הבקשה.
בהמשך לבקשה זו הגיעו המועצה ובאר מילכה להסדר פריסה מחדש על פיו תשלם באר מילכה תשלומי ריבית
והצמדה בלבד לשנים  ,2016 – 201/החל משנת  2017תחל באר מילכה בתשלום מלא של חלף ההיטל ,כל זאת
בהתאם ללוח הסילוקין המצורף לתוספת.
התוספת להסכם אינה באה להאריך את מספר שנות התשלום עליהן הוסכם בתחילה אלא משנה את אופן פריסת
התשלום בלבד (כפי שנקבע בהסכם המקורי ,הסכם חלף ההיטל יהיה לתקופה של  1/שנים).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התוספת להסכם חלף היטל ביוב רפת באר מילכה ,כאשר ההסכם יחד
עם לוח הפירעון החדש מהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 .10אישור נסיעת ראש המועצה לחו"ל
ראש המועצה דיווח על נסיעה לדנוור פאלם ספרינגס ,לאס וגאס למטרת תחזוקת תורמים וגיוס משאבים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה -אחד את נסיעת ראש המועצה.

רשם :ערן דורון

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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