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סימוכין :ישיבת מליאה55

נושא הדיון :ישיבת מליאה55
מטרת הדיון:
תאריך 15 :ינואר  2017יום א' 20:00-19:00
מיקום :בניין המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :ארנון מינס  ,יהודה גטה ,יוסי נחמני ,יצחק יצחק ,ירון אביב ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי
רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שלמה ברק
חסרו :אילן גיא ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,ינון עמרם ,רותם דביר ,שוקה כרמלי
משתתפים נוספים :אילן בר ,איציק להב  -מי לב השרון ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד אורן
דיאמנט ,פנינה אמויאל משה
 .1תקציב המועצה לשנת 2017
דו"ח ראש המועצה
רקע להכנת התקציב:
 .1המועצה הביאה לידי ביטוי בתקציב את הסכמי השכר שנחתמו במשק ,ואת הצרכים בתחום
החינוך המיוחד .כל אלה הובילו לגידול בהוצאות ללא הלימה לגידול בהכנסות .
בשבוע האחרון התקיימה ישיבת הנהלה וועדת כספים וזאת לאחר הדיון במליאה בהשתתפות מנהלי
המחלקות.
לאחר המליאה האחרונה ,הנהלת המועצה בבדיקה עם היועץ הכלכלי המתמחה ברשויות מקומיות
ובחנה את סעיפי התקציב השונים .ההצעות שעלו נבחנו בהנהלת המועצה,
אשר ממליצה למליאה על נטילת הלוואה בסך  5מלש"ח 4 .מלש"ח לטובת פרויקטים ביישובים
בניהול והמלצת הועדה המוניציפאלית מיליון  ₪לתשתיות ופרויקטים נוספים במועצה.
 .2יעדים לשנת תקציב :2017
חינוך – שנת מיצ"ב בלב השרון – היערכות למבחני המיצ"ב ,שיפור אחוזי הבגרות ואיכות הבגרויות,
ליווי תלמידי החינוך הממ"ד הלומדים מחוץ למועצה.
נוער ורווחה – הקמת מרכז צעירים.
איכות הסביבה – שנת התייעלות אנרגטית.
ועדה מקומית לתכנון ובנייה – הטמעת הרפורמה והכנת תכנית אב למועצה.
הגדלת הכנסות למועצה -קידום אזור התעשייה בית ליד ,אזור התעשייה תנובות ואילנות ,פרויקטים
שיניבו הכנסות למועצה גם בשוטף וגם בפיתוח.
הערת החבר רונן סלטון – בבסיס התקציב נלקחו  2מלש"ח מהקרנות לטובת תקציב שוטף.
התייחסות ראש המועצה – המועצה פועלת רק באופן חוקי והתקציב מאושר ע"י המחוז – משרד
הפנים.
החלטה :היועמ"ש יעביר התייחסותו לנושא והערת החבר תירשם בפרוטוקול.
הערות החבר סלטון לתקציב:
מבקש הסבר לעניין הייעוץ המשפט – מדוע סעיף זה גדל? האם כלול בכך הריטיינר והתביעות?
התייחסות הגזבר – ההתקשרות על בסיס ריטיינר ויש סוגיות משפטיות נוספות שמשולמות מחוץ
לריטיינר .
שירותים מוניציפאליים – מדוע סעיף זה קוצץ?
התייחסות ראש המועצה 4 -מלש"ח מתוך ההלוואה שתיטול המועצה יוקצו לטובת פרוייקטים ושיפור
תשתיות בישובי המועצה ,בהתאם להמלצת הועדה המוניציפאלית והקריטריונים שיקבעו על ידה
יאושרו במליאת המועצה.
מו"פ – מדוע לא תוקצב בסך של  ₪ 200,000לוועדה החקלאית?

התייחסות ראש המועצה -לעת עתה ,תוקצב סכום של  ₪ 30,000לטובת הנושא.
אחזקת בתי הספר – מדוע הסעיף באפס?
התייחסות הגזבר -בתי הספר בניהול עצמי.
החלטה :הגזבר יציג בפני המליאה את דו"ח הניהול העצמי.
הכנסות ותקבולים ממשרדי ממשלה יבחנו ולפי הצורך תקבע ישיבת סיכום הנושא תקציב בחודש
במאי.
הערת החבר רן להב -ישנו קיצוץ מותנה של  ₪ 200,000בסעיף הנוער ,מבקש הסבר.
התייחסות ראש המועצה -זו טעות .הקיצוץ יבוטל.
החלטה :סך של  ₪200,000יכללו במסגרת התקציב.
הצעת ראש המועצה -לאשר את התקציב המוצע.
הצעת החבר סלטון – לתקן את התקציב ולהעמיד את השימוש בקרנות המועצה בהתאם לגובה
היתרה בקרנות נכון להיום.
הצבעה על התקציב:
בעד הצעת ראש המועצה – 12
בעד הצעת סלטון – 1
תקציב המועצה לשבת  2017בסך של ₪ 205,862,060
אושר
ראש המועצה הודה לגזבר המועצה ולחברי המליאה על תמיכתם באישור התקציב.
 .2שונות
לפרוטוקול זה מצורף תמליל הישיבה

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

