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 .1תקציב 5112
דברי ראש המועצה
לאחר מספר ישיבות לקראת הכנת התקציב  ,2102מובא לאישור חברי המליאה הצעת התקציב הסופית.
ראש המועצה מודה לחברים על תרומתם בהתייחסותם והערותיהם לתקציב .הנושאים שהוצגו ע"י חברי
המליאה נדונו בהנהלת המועצה ותרמו להכנת תקציב מגובש .כגון ,נושא העלייה המשמעותית בהסעות
תלמידים משנת  2117עד שנת  ,2101בפרט בחינוך המיוחד.
העלאה חריגה בארנונה -נתקבל האישור חתום ע"י שר הפנים ושר האוצר להעלאה חריגה בארנונה בשיעור
של  2.2%ולאור זאת עפ"י החלטת המליאה הוקצה תקציב לועדה המוניציפאלית  8מש"ח .בתקציב זה יכללו
גם נושאים מתחומי המחלקות השונים המהווים שירות לציבור.
דברי סגן ראש המועצה מוקיר את פעילותו של ראש המועצה ואת מאמציו להשגת האישור החתום ע"י
השרים .כמו כן ,מביע הערכה לעבודתו הרבה של גזבר המועצה והצוות המקצועי בהכנת וגיבוש התקציב.
ביחס לתקציב המוניציפאלי ,הועדה המוניציפאלית תמליץ על סדרי עדיפויות להקצאת המשאבים והנושאים
בהם יינתן דגש בתקציב שאושר לשנת  ,2102מבהיר כי לא ניתן ביטוי במסגרת תקציב המועצה לנושאים
ותכניות העבודה כפי שהוצגו ע"י מנהלי המחלקות ,יש להתייחס לכך לאחר אישור מסגרת התקציב בדיון
בנפרד.
התייחסות הגזבר לאחר אישור מסגרת התקציב ,מומלץ לקיים דיון בחודש מרץ .2102
התייחסות החברים:
רונן סלטון -יש ספק ביחס לגידול בהכנסות הממשלה בשיעור של  0מש"ח.
אבי קטרי -תומך בהצעת הגזבר לקיים דיון בחודש מרץ ,עם קבלת הדוח הכספי הסופי לשנת .2101
יהודה גטה -בדיוני התקציב הוצגה הבקשה לתקצב את מחלקת הספורט בסכום של כ 711 -אש"ח
לפעילויות ספורט עממי בישובים .לעמותת הספורט מאושרת תמיכה של  221אש"ח .מבקש שתקציב זה
יועבר למחלקת הספורט ועמותת הספורט תישען על הכנסותיה.
רן להב -לאחר שעמותת הספורט הציגה את פעילותה ,הובהר כי לא ניתן מענה לפעילויות ספורט בישובים,
לכן הוקמה יחידת הספורט שאינה מתוקצבת בפעולות.
התייחסות ראש המועצה -ממליץ שהמענה יינתן במסגרת התקציב המוניציפאלי.
אלי אטון -יחידת הספורט אינה צריכה להיות במסגרת מח' החינוך אלא כמחלקה נפרדת ותקציב פעולות
המחלקה אינו צריך להיכלל במסגרת התקציב המוניציפאלי .מח' הספורט צריכה להיות מתוקצבת ללא
שייכות לעמותת הספורט.
בנושא הביטחון -ועדת הביטחון הציבה שתי מטרות מרכזיות ,הקמת מוקד בטחוני והקמת צוותי צח"י.

במסגרת התקציב אין כל התייחסות לכך וממליץ לאשר תקציב מיוחד של  211אש"ח לרכישת ציוד בסיסי
לישובים לטובת הנושא.
התייחסות ראש המועצה -עמותת הספורט תציג בפני המליאה את פעילותה טרם קבלת החלטה בנושא.
לעניין הביטחון .תגבור תקציב הביטחון יבדק במסגרת התקציב שהוקצה לועדה המוניציפאלית.
רונן סלטון -מציע שהתקציב שיאושר לעמותת הספורט יועבר לתקציב ראש המועצה עד לדיון בנושא
במליאה.
ארנון מינס -מציע לדחות את ההצבעה על התקציב כדי שחברי המליאה יוכלו להתייחס ולהשמיע את
דעותיהם ביחס לתקציב.
רונן סלטון -מסגרת התקציב שאושרה למוניציפאלי אינה מספקת את כל התכניות והיעדים וממליץ לאשר
בנוסף תב"ר ע"ס  0.2מש"ח לטובת השקעות מוניציפאליות.
רן להב -מבקש לבדוק בשנית את הנתונים לנושא תקציב ההסעות.
התייחסות ראש המועצה -מציע שבתקציב הועדה המוניציפאלית יתייחסו גם לנושאים שהוצגו ע"י חברי
המליאה .ונושא אישור תב"ר להשקעות מוניציפאלי ייבחן לאחר דיון בועדה המוניציפאלית ביחס לתקציב
שאושר ולאחר בניית תכנית עבודה של הועדה.
ינון עמרם -התקציב שהוקצה למוניציפאלי ישפר את השירותים לועדים המקומיים ולתושב.
רוני שרפי -המועצה תצטרך לפקח על ניצול התקציב בישובים.
אלי אטון -ממליץ להתקשר עם יועצים מקצועיים חיצוניים לבדיקת נושאים שונים כגון :רכש והתייעלות
המועצה.
מציע שהמליאה תדון במציאת דרכי התייעלות וחסכון.
ראש המועצה ביקש מהחבר אלי אטון להכין מסמך עם הצעות להתייעלות.
יהודה גטה -ממליץ לערוך סקר שביעות רצון בקרב בועדים המקומיים.
בסיכום הדיון חברי המליאה הציגו צרכים נוספים שלא באו לידי ביטוי בתקציב המועצה.
החלטה :יתקיים דיון נוסף ביחס למתן מענה לנושאים שהוצגו וכן פתיחת תב"ר שייעודו לצרכים
המוניציפאליים כפי שיוגדרו ע"י הועדה המוניציפאלית.
בהצבעה על אישור התקציב אושרה ע"י כל חברי המליאה מסגרת התקציב בסך  ₪ 011,012,281לשנת
.2102

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,הדסה רוסו ,מיטל גוב ,מילי יפרח ,סמדר
קרן  -חברה כלכלית ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
נערך ע"י
אורית אנגל
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