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מס .הדיון183/2012 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 61

נושא הדיון :ישיבת מליאה מס' 61
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 2 :ינואר  2012יום ב' 18:30-20:30
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,גדעון כהן  ,חיים גואטה  ,יוסי נחמני,
יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אליעזר גז  ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,ארנון מינס
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה  ,רונן אלוני
 .1תקציב 2112
ראש המועצה מודה לחברים על הערותיהם לתקציב וחבר המליאה אבי קטרי על סיועו בבקרת התקציב עם
גזבר המועצה .התקציב מבוסס בעיקרו על תקציב  2011והוטמעו בו השינויים המתחייבים.
המאפיינים העיקריים בתוספת לתקציב  2011הם :ייקור פינוי הפסולת והגזם מיישובי המועצה .אחזקת
מוסדות חינוך מתוקצבת בסכום של –  ₪ 500,000בלבד.
הוצגה בפני המליאה התפתחות התקציב משנת  2007ועד שנת  .2012בחינוך קיים גידול של כ – 50%
בתקציב משנת  2007ועד השנה הנוכחית.
הערות חברים:
 .1בנושא שכר וכוח אדם לשנת  ,2012הוער כי העלייה חורגת מההנחיות .הוסבר כי הדבר נובע מהתאמת
מבנה השכר בעיקר לשינויים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
 . 2התבקש שבגין סעיפי התקציב של אזורי התעסוקה לא יועברו כספים לחברה הכלכלית.
 .3מבקר רשות – נמסרה הערה ביחס לצורך לעלות את היקף המשרה של מבקר הרשות.
 .4עמותת הספורט – הוצע לצמצם את התמיכה לעמותת הספורט .נדרש לקבל דו"ח על פעילות העמותה
ודו"ח כספי.
 .5צרכים מיוחדים – התקצוב בסך של  ,₪ 100,000יועבר למחלקת הנוער (התקצוב נעשה בעבודה
קהילתית במחלקת הרווחה).
 .6מחלקת תרבות מתוקצבת בכחצי מיליון  ,₪שעיקרו שכר .הובעה הסתייגות מההכרח לשאת בהוצאה זו
ביחס להיקף פעילות המחלקה.
 .7שרותי דת –  ₪ 430,000מתוך מסגרת תקציב הדת ,מוקצה למימון שרותי הדת ביישובים.
שכר רבנים משולם ע"י משרד הדתות אולם ההתחייבות למימון הפנסיה התקציבית מוטלת על המועצה.
התבקשה הבהרה למליאה ביחס לשירותים הניתנים ליישובים בתחום הדת.
 . 8יש לשקף את ההתחייבות העתידית לתשלום פנסיה תקציבית לעובדי המועצה המועסקים בפנסיה
תקציבית.
דווח כי המועצה נוהגת עפ"י הוראות והנחיות משרד הפנים והממונה על השכר.
 . 9הבהרה בדבר תשלום דמי חבר למרכז המועצות האזוריות וכן תשלום דמי חבר שנתיים לאגודות
ולעמותות להשתלמויות מקצועיות לעובדי המועצה.
הוסבר כי עפ"י הסכמים קיבוציים והסכמי השכר המועצה מחויבת לתשלומים אלה.

 .10האם תקציבי הוועדים המקומיים מבוקרים ונבדקים לפני אישורם.
גזבר המועצה יגיש לעיון חברי המליאה את תקציבי הוועדים לקראת החלטה על אישורם.
 .11הפעלת ועדה חקלאית פעילה .ראש המועצה יבחן האפשרות להניע מחדש פעילות זו.
הצעת ראש המועצה:
לאשר את מסגרת התקציב לשנת  2012על סך  161,807אל"ש חדש כפי שהוצג בפני החברים .במהלך
החודשים הראשונים של השנה ,ככל שיהיו נתונים נוספים שיחייבו עדכון התקציב ,יובאו השינויים בתקציב
לדיון ואישור נוסף במליאת המועצה.
התקיימה הצבעה לאישור התקציב:
 11חברים הצביעו בעד אישור התקציב.
 4חברים הצביעו נגד אישור התקציב – חיים גואטה ,רן להב ,איציק גולדברג ,רונן סלטון.
החלטה .1 :שכר עובדים – לא יאושרו תוספות שכר בשנת  2012מעבר להסכמי השכר במשק וכל בקשה
לתוספות שכר חריגות ,יובאו לדיון ואישור בהנהלה ו/או במליאה.
 .2תקציב מחלקת תרבות – ראש המועצה יבחן את מבנה המחלקה ותפוקותיה.
 .3אחזקת מבני חינוך – תיבחן האפשרות לתקצוב נוסף מקרן הפיתוח של המועצה ברבעון הראשון של שנת
התקציב.
 .4עמותת הספורט – נציגי העמותה יוזמנו להציג בפני המליאה את פעילות העמותה .הדו"ח הכספי של
העמותה יובא אף הוא לעיון המליאה.
משימות
מס"ד

תאור המשימה

אחראי

יעד לביצוע

294

הזמנת נציגי עמותת הספורט למליאה

פנינה אמויאל משה

30/01/2012

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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