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נושא הדיון :ישיבת מליאה 54
מטרת הדיון :
תאריך  4:ינואר  2017יום ד' 21:00-17:00
מיקום :בניין המועצה
פורום : 002 -פרוטוקול מליאה
משתתפים :אילן גיא ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,יוסי נחמני ,ינון! עמרם ,יצחק יצחק ,ירון אביב ,משה רז,
עמיר ריטוב ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רותם דביר ,רן להב  ,שוקה כרמלי ,שלמה ברק
חסרו :יהודה גטה ,קובי רייך
משתתפים נוספים :אורית בר ,אילן בר ,ירון בלנרו ,לאה לוטם ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל משה ,
צילה הדס ,רונית רופא -הדרי ,רותם עמוס
 .1דיון תקציב 2017
.1הצגת מנהלי המחלקות :תכנית עבודה ובקשות תקציב לשנת 2017
.2גזבר המועצה מבקש להוסיף לסדר היום אישור מסגרות חח"ד לשנת 2017
להלן המסגרות:
בנק לאומי ₪ 3,800,000
בנק הפועלים ע"ס ₪ 1,000,000
בנק אוצר השלטון המקומי ע"ס  5,000,000ש"ח
עדכון ראש המועצה:
ערר מ.מ קדימה צורן על תכנית שאושרה למתחם  .Aמבקשים חיבור ל 533 -או ישירות לכיכר בני דרור מ.א .לב
השרון מתנגדת וראש המועצה ייצג את המועצה בדיון זה.
היטל/אגרת השמירה -הבהרה :ביטול חוק ! העזר הישן ,לרבות ובפרט שינוי שיטת החיוב לפי מ"ר במקום בית אב
(על כל הבעייתיות בכך) ,לא נעשה מבחירה של המועצה ולא היה נתון לשיקול דעתה .המועצה נדרשה לכך לאור
השינוי במצב החוקי בנושא אגרת השמירה (כתוצאה מפסיקה של בית המשפט העליון ,לפי החלטה של המדינה
ות קנות שהתקינה בעניין) והיא פעלה ופועלת בעניין כדי שהוועדים יוכלו להמשיך לגבות אגרת שמירה .לולא פעילות
המועצה לעדכון חוק העזר בעזרת המידע ששלחו הוועדים המקומיים המעוניינים בהמשך גבייה ,לא ניתן היה לגבות
אגרת שמירה כלל.
 .3תקציב -2017
מנהלי המחלקות הציגו את הצרכים למרות שהתקציב שהוגש לעיון החברים אינו מאוזן.
השינוי המשמעותי בתקציב  2017נובע בעיקרו מתוספות שכר המעוגנות בהסכמים קיבוציים בסכום הקרוב ל4-
מיליון . ₪
תוספות השכר הם בעיקר בתחום שכר המינימום .ההחלטות השונות על העלאת שכר העובדים נקבעו ללא מתן
שיפוי לר שויות המקומיות האמורות להתמודד עם תוספות אלו בכוחות עצמן.
בישיבת הנהלה דווח על חוסר של כ 7 -מיליון  .₪מאז מנהלי המועצה עבדו על קיצוץ בסעיפים שונים ועדיין קיים
חוסר של כ 2.5-מיליון  ₪לאיזון ,ההוצאות גדלו באופן! משמעותי ללא הלימה להכנסות המועצה.
הצגת גזבר המועצה את הצעת התקציב לשנת .2017
דיון החברים בסעיפים השונים.
המליאה מבקשת מהחבר רן להב להיפגש עם גזבר המועצה לנושא תקציב השכר.
הצעת ראש המועצה -בשבוע הבא תקבע ישיבת וועדת כספים והנהלה ובמאמץ משותף נאזן את התקציב עד
לישיבת המליאה הבאה.
החלטה :מסגרות חח"ד  -אושרו
 .2שונות
לפרוטוקול זה מצורף תמלול 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

