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אילניה

יוסי /2017מליאה/פרוטוקולים7-

ארבל

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 7/2017
בית קשת

מיום  24בדצמבר 2017

בית רימון
משתתפים:
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

אברהם שפיגלר -חבר
אלי פררה  -חבר
תומר מועלם – חבר
רפי קרמר  -חבר
שחר שטדלר – חבר
שמשון משה – חבר

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מוטי דותן  -ראש המועצה
דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
אשר כהן – סגן ראש המועצה
עציון אושרי – חבר
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
דני טלית  -חבר
בועז מועלם -חבר

נעדרים:

יעקב בביקר -חבר
ראובן וקנין – חבר
דדי בן דוד – חבר

משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר
רו"ח אורטל יצחק  -סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי  -יועץ משפטי
מנהלי מחלקות :מיקי רייך ,אושרת אדמוני ,עינת כספי ,אורלי שוורץ ,שמוליק ענב ,מוטי
בוהדנא ,אמיתי קהלני ,ארי מובסוביץ ,מאיר ג'ובני ,יעל בר ,שלומית
קריצמן ,יעל קרמר

תחילת הישיבה 18:00 -
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סעיף 1

מוטי דותן

דיווח ראש המועצה
* המועצה קיבלה השבוע בפעם הרביעית ברציפות פרס ניהול כספי תקין.
 השבוע פורסם שהמועצה האזורית הגליל התחתון ניצבת במקום השלישי
בקרב המתגייסים בין המועצות האזוריות.

אישור תקציב המועצה בסך  111,911אש"ח לשנת 2018
סעיף 2
שמואל אייזנברג אנחנו מביאים לאישור המליאה את תקציב המועצה לשנת .2018
בשלב ראשון מוצגים נתונים בשקופיות ,במספר תחומים שונים במועצה במהלך
השנים האחרונות (מצורף בזאת).
בחודש  10.16דווח למועצה ,על ירידה בדירוג הסוציאו מ 7-ל.6-
מודל מענק האיזון ,ע"פ נתוני משרד הפנים הוא כ– 16מיליון  ,₪בעוד המועצה
מקבלת מענק איזון בשנת  2017בגובה  6.6מיליון  ,₪כלומר מענק האיזון מהווה
 41%ממענק המודל.
לאחרונה התבשרנו בע"פ ,ע"י ממונה המחוז – מר' בועז יוסף ,כי קיים סיכוי
לקבל תוספת במענק האיזון עוד בשנת  2017בכ 1-מיליון  ,₪כך שהמענק לשנת
 2017יהיה  7.660מיליון .₪
בהסתמך על נתונים אלו ,העמדנו את מענק האיזון לשנת  2018ע"ס  9מיליון ,₪
כלומר גידול של  1.4מיליון  ₪בהשוואה לשנת  ,2017אך אין בידנו כל מסמך
המאשר זאת ,נתון זה נרשם מתוך הנחה שהפער בין מודל מענק האיזון למענק
האיזון בפועל יצומצם בשנת .2018
בתקציב  2018ישנו גידול ותוספת משמעותיות בחינוך ,בתחום השכר והפעולות.
לשאלת חבר מליאה לגבי הגדלת שירותים מועברים ליישובים ,בשלב זה לא ניתן
לבצע כל הגדלה עד שנקבל את המסגרת למענק האיזון בשנת .2018
במידה ותהיה תוספת במענק ,מעבר לתכנון המקורי ,החליטה הנהלת המועצה,
להתייחס להגדלת השירותים המועברים ליישובים.
לשאלת חבר מליאה ,לגבי הגרעון המצטבר בסך  360אש"ח ,בסגירת שנת 2017
אנו מקווים שנוכל להביא לכם שנת איזון תקציב עם עודף קטן לסגירת הגרעון
הנ"ל.
בכל מקרה גרעון זה ביחס לתקציב הינו שולי ביותר.
מעבר לדיון בישיבת המליאה ,נשלח ע"י חבר מליאה רשימת שאלות שונות בנוגע
לתקציב  2018מצורפת תשובת המועצה לשאלות אלו.

משתתפים בדיון :שמשון משה ,עציון אושרי ,אשר כהן ,אברהם שפיגלר ,אריה שוורץ ,תומר
מועלם ,בועז מועלם.
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אילניה
ארבל

מוטי דותן:

ישנה בעיה קשה בתשתיות היישובים הוותיקים .המשרד היחיד שכיום פועל
בנושא הוא משרד התחבורה שמסייע בתשתיות סביב מבני חינוך בישובים .עד
שלא תתקבל ותתבצע החלטה ממשלתית בדבר טיפול בתשתיות בישובים
הוותיקים ,המועצה תוכל לבצע תיקוני תשתיות בלבד וזאת מהתקציב השוטף.

בית קשת

המועצה הדתית ותקציבה אינו תלוי במועצה האזורית ועפ"י הנחיות המשרד
לענייני דתות ,אנחנו נדרשים להעביר כל שנה כסף למועצה הדתית והיא אינה
נדרשת להציג לנו את תקציבה ואת ביצוע התקציב השנתי.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

אריה שוורץ:

הזורעים
כדורי

המועצה חייבת להשקיע יותר בשפ"י ובמרכז הצעירים ואפילו בתחום החינוך
המיוחד.

כפר-זיתים
כפר-חטים

כחבר מליאה שהיה שותף ברוב ישיבות התקציב עם מנהלי המחלקות ,אני רוצה
לציין את עבודתה המסורה של אורטל מול מנהלי המחלקות וכן לציין שבתקציב
המועצה אין בשורה חדשה אלא שמרנות ומה שהיה ברובו של דבר הוא מה
שיהיה ובתוספת מזערית של בקשות מנהלי המחלקות והתפתחות המועצה
ויישוביה.

מוטי דותן:

אני מביא את תקציב המועצה בסך של  111,911אש"ח לשנת  2018לאישור
המליאה

כפר-קיש

הצבעה:
לביא

בעד 10 -
נגד ( 3 -תומר מועלם ,בועז מועלם ,עציון אושרי)
נמנע ( 1 -אלי פררה)

מסד

החלטה:

מצפה

מוטי דותן

אושר תקציב המועצה לשנת  2018בסך של  111,911אש"ח.
אני נועל את הישיבה
שעה 19:20

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

מוטי דותן
ראש המועצה
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