י"ד כסלו תש"ע
 1בדצמבר 2009

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין
מס'  15מיום 30.11.09

1

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  15מיום
 30.11.09שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
אבי ניסים
רפאל פילוסוף -
דוד רחום
תומר יפת
שרון חוילי

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
סיגל אדמתי -
גדעון בן-אהרון -

חברת מועצה )התנצלה(
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר

-

מזכיר וגזבר המועצה

סדר היום:
אישור תקציב המועצה לשנת .2010
ראש המועצה פתח את הישיבה ופרט את תקציב המועצה לשנת העבודה  2010ואת תהליך
קבלת ההחלטות והדיונים אותם קיימה הנהלת המועצה לקראת אישור התקציב .גזבר
המועצה הציג מצגת מפורטת לגבי התקציב.
התקציב עומד בסימן המעבר של משק המים והביוב של המועצה לתאגיד המים החדש,
דבר שמביא את המועצה לחוסר של כ 1.2 -מיליון  ₪בתקציב  .2010ההנהלה קיימה מספר
דיונים בשאלה כיצד להתמודד עם הגרעון הצפוי ,האם ובכמה להעלות את הארנונה ,במה
להתייעל ובאלו סעיפי פעילויות לקצץ .ההחלטה שהתקבלה היא לממן את רוב הגרעון
מקיצוץ בהוצאות ,מהתייעלות וממציאת מקורות מימון חליפיים ורק את היתרה
מתעריפי הארנונה.
למרות הקיצוצים יוחזר בשנה הקרובה סעיף המילגות לסטודנטים .בין הפעילויות
שקוצצו נמנו הקטנה בסעיפי התמיכות ,צמצום עלויות ארועי יום העצמאות ,הקטנה
בסבסוד פעולות תרבות ורווחה והקטנה בהוצאות על תחזוקה וגינון .המועצה ממשיכה
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לשמור את ההוצאה בחינוך בסדר עדיפות הגבוה ביותר בתקציב .סעיף התמיכות הכלליות
יעלה במטרה לתמוך בפעילויות בנושאי רווחה ,כפי שיוחלט בהמשך השנה.
ראש המועצה ציין כי לא היה מנוס מהעלאת הארנונה והדבר מתחייב במידה ופרדסיה
רוצה לשמור על עצמאותה .המועצה תקפיד להמשיך ולשמור על רמה גבוהה של שירותים
לציבור ,ותתמודד עם מדיניות הממשלה של קיצוצים נמשכים והולכים בתקציבים
המועברים לרשויות המקומיות.
שרון ציין כי הוא מתנגד להצעת התקציב מאחר ואינו מסכים לסעיפים מסויימים שקוצצו
כגון צמצום בתדירות הסיורים היזומים ללכידת כלבים .לדעתו אין צורך בשכירת חברה
לצורך תחזוקת מתקני המשחקים ביישוב וניתן היה להסתפק בהכשרת אחד מהמהנדסים
במועצה לצורך ביצוע עבודה זו .כמו כן הקיצוץ בכוח אדם במחלקת תחזוקה אינו מקובל
עליו וזאת בהתייחס לדוחות הביקורת באגף בעניין זה.
דוד אמר כי הוא מתנגד לתקציב לאור הכוונה להעביר את אחד מעובדי התחזוקה לתאגיד
המים ,דבר שאינו מקובל עליו .אם יש קיצוץ משמעותי בתחום האחריות של אגף ההנדסה
היה צריך לקצץ גם בניהול האגף ולא רק בעובדים .לדעתו פרוייקט הגינון של כביש 5613
מיותר.
יוחנן אמר הוא מצביע בעד התקציב למרות שגם לו יש ביקורת על סעיפים מסויימים.
חייבים לאשר את התקציב כדי לעמוד בהוראות החוק ולאפשר המשך ניהול תקין של
המועצה .בעניין כוח אדם אישור התקציב אינו כולל את אישור דברי ההסבר .מדיניות כוח
האדם היא באחריות ראש המועצה ולחברי המועצה אין סמכויות בעניין זה .מצפה לראות
בשנה הקרובה יישום תכנית לחסכון בעלויות השימוש בחשמל בתחומים השונים.
בדיון השתתפו כל חברי המועצה והנושאים שעלו לדיון כללו את ההשתתפות בקרית
החינוך "דרור" ,העברות למימון הלוואות יעודיות ,שרותי הגרייה בטיפת חלב ,שיפוץ
הסטודיו למחול ,בית כנסת "שערי ציון" ,פיסול סביבתי בכניסה ליישוב ,רכישה ושדרוג
מתקני משחקים ,חזות היישוב ,השתתפות המועצה באיגוד ערים לשרותי כבאות ,ביטוחי
המועצה ,מענקים בגין תיאגוד משקי המים והביוב ,פרוייקט מיתון התנועה ברחוב שבזי
ועוד.
יצחק ימיני מציין כי אישור התקציב אינו מתייחס לדברי ההסבר.
הצבעה:
בעד(5) :
נגד(2) :

יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,תומר יפת ורפאל פילוסוף.
שרון חוילי ודוד רחום.

החלטה מס' 15.1
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת  2010בסך  27,710אלפי  ,₪את תקן
כוח האדם בסך  70.90משרות ואת תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך  8,605אלפי .₪
הישיבה ננעלה בשעה .22:40
רשם :זאב ובר.

זאב ובר
מזכיר המועצה

בברכה
יצחק ימיני
ראש המועצה
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