פרוטוקול מליאת מועצה מס'12 :
מישיבת מליאת המועצה האזורית לב השרון
שהתכנסה בתאריך  12בדצמבר 1002
בבית המועצה
השתתפו ה"ה :עמיר ריטוב -יו"ר ,יצחק יצחק (שעתאל) ,איציק גולדברג ,אמנון נגר,
שמעון שרייר ,ארנון מינס ,קטרי אבי ,משה רז ,אורי בר מעוז ,רן להב,
רונן סלטון ,חיים גואטה ,כהן גדעון ,רוני שרפי ,קובי רייך ,אמנון בטיה,
אורה גפני.
חסרו ה"ה:

מילי יפרח ,אלי גז ,חיים שגיא.

נוספים:

מאיר שביט ,פנינה אמויאל -משה.

על סדר היום:

תקציב 9002

תקציב  -9002ראש המועצה דיווח על התהליך והדיונים המוקדמים בכל הקשור לתקציב
המועצה לשנת  .2009בסיס התקציב הוצג בדיון מוקדם עם מחלקות המועצה כולל סדרי
עדיפות כפי שנקבעו על ידי מנהלי המחלקות.
במסגרת התוכניות לפעילות בשנת  ,2009הסתמן גירעון בתקציב המועצה בהיקף של
כ 11 -מש"ח .לאור מצב עניינים זה ,נדרשה המליאה בישיבתה מיום  30.11.08לאשר
העלאה חריגה בארנונה ,שמשמעותה הגדלת סך ההכנסות הצפוי לשנת  .2009נערכו
תיקונים והתאמות לתכנית מנהלי המחלקות באופן שהתקציב לשנת  2009נסמך על ביצוע
התקציב הצפוי לשנת  ,2008ולוקח בחשבון התאמות לשינויים צפויים במדיניות הממשלה
בשנת התקציב  2009וכולל השינויים המבניים בעלי משמעות תקציבית שעליהם החליטה
המליאה.
במסגרת הדיון הוערו הערות מצד חברי המליאה כדלהלן:
להערת החבר אבי קטרי ביחס לגידול בהוצאות השכר ,ניתנו הסברים ע"י גזבר המועצה,
הדבר נובע בעיקרו מהסכמי שכר שנחתמו בין הממשלה וההסתדרות והמועצה מחויבת
לנהוג על פיהן ומנגד אי מימוש תקציבי במשרות מזכיר ומבקר .בשנת  2009מתוכנן איוש
משרת מהנדס למועצה ,עפ"י החלטת המועצה.
נדרשה הבהרה מיוחדת ביחס לתקציב הג"א וניתנו הסברים על כך.
ביחס לשינוי בסעיפי התקציב במהלך שנת הכספים יובא לאישור המליאה.
במסגרת התקציב נכללה תוספת בסך  ₪ 600,000לשירותים מוניציפאליים מהסך האמור.
 ₪ 135,000יתווסף לסעיף טיאוט רחובות דבר שיאפשר כ 2 -סבבים בחודש.

היתרה בגובה  ₪ 565,000תוקצה לשירותים מוניציפאליים ,עפ"י החלטת הועדה
המוניציפאלית.
במסגרת שאושרה נכללה הכנסה בגובה  1מש"ח מקרן הפיתוח וכן  1מש"ח מענק מרזרבת
שר הפנים.
החבר איציק גולדברג הציע לקצץ  2מש"ח ממסגרת התקציב כפי שהוצגה בפני המליאה.
ראש המועצה הציע לאשר התקציב כפי שהוא וממליץ לקיים דיון נוסף בתקציב לקראת
חודש  4/09לאחר קבלת ההתייחסות משרד הפנים לבקשות המועצה (העלאה בארנונה
ומענק שר) ולאחר בחינת מגמות בהחלטות משרדי ממשלה אחרים.
הצעת ראש המועצה אושרה בהצבעה ברוב של  12חברים התומכים בהצעה 2 ,חברים
נמנעו (ארנון מינס וחיים גואטה) ו 3 -התנגדו (אבי קטרי ,איציק גולדברג ורונן סלטון).
תקציב המועצה לשנת  2009ע"ס  ₪ 136,407,000אושר.
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