ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,0102/7מיום /112/102/7
משתתפים  :ארז ירדני  ,חיים טוגנדהפט ,צביקה טוכטרמן ,מוטי אברג'ל ,דוד פלמ"ח ,אלי לופו,
שאול עשת ,רחל ביטון ,שוש זילברבוש ,ענן שיאון ,דניאל קלר ,מוני מרדכי ,אליסף פלמר ,דוד בן לולו ,ארז לוזון,
ניצה צפריר  ,אודי אורנשטיין
התנצלו  :שמואל ריפמן ,לאה שורק,
חסרים :אילנה שחף,
נוכחים  :ערן דורון ,אליעזר בן סעיד ,עמיחי הס ,דוד שטרק ,אמיר אל חייק ,איתי דוינדסקי ,זהר שוקרי ,נתנאל
כהן ,ורד חדידה,
על סדר יום :
ישיבה מיוחדת של המליאה לאישור תקציב  7102של המועצה ותקן כח אדם.
דיון:
מ.מ .ראש המועצה ,מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה הסבירו את הקשיים שעומדים בפנינו השנה .בהתאם
להחלטת המליאה אנו מתנהלים כיום לפי אחד חלקי 07
עקב צמצום מהותי בהכנסות המועצה  -בגלל ביטול חוק "עיר עולים" ואי הידיעה באשר לסכום המדויק
שהמועצה תקבל מקרן הארנונה של משרד הפנים .כמו כן אנו לא יודעים אם החלטת השר מ 7102 -תמשיך
להתקיים ובאלו ערכים .צוין עוד שגזבר המועצה עוד בנובמבר  7102שלח מכתב למנכ"ל משרד הפנים
ולמ.מ .סגנית המחוז בבקשה להדריך אותו איך לבנות התקציב השנה .מכתבים אלה נשארו ללא מענה עד היום.
לאחר דיון בהנהלת המועצה – הוחלט להביא לאישור המליאה תקציב ,כאשר אנחנו מעריכים את הסכומים
הלא ידועים לנו – ועקב כך ההצעה שתאושר היום ,תהיה לתקציב שיעודכן עוד בתום הרבעון הראשון
של , 7102בהנחה שנקבל את הנתונים ממשרד הפנים וכמו כן המועדים בהם המועצה תקבל ההקצבה
מקרן הארנונה.
עקב המצב הנ"ל ההנהלה מביאה לאישור המליאה תקציב בו סעיפים רבים צומצמו על מנת לא להיות מופתעים
במידה והנחותינו היו אופטימיות מידי.
הצעת התקציב הוסברה למליאה וחברי המליאה הביאו את דעתם בכל תחומי התקציב.
הצעת החלטה של הנהלת המועצה:
לאור אי הוודאות הקיימת  ,מליאת המועצה מאשרת את החלטת ההנהלה לתקציב לשנת , 7102
בסך של  ₪ ,0,,11,111וזאת כאשר בתום הרבעון הראשון מליאת המועצה תעדכן את התקציב על סמך הנתונים
העדכניים שיתקבלו ממשרד הפנים .כמו כן מאשרת את תקן כח אדם על פי הטבלה הרצ"ב.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את ההחלטה –  02בעד 1 ,נגד 0 ,נמנע.
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