מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 24 / 575
ישיבה שלא מן המנין,
שהתקיימה ביום שלישי ,בתאריך 47 / 24 / 4122
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,יגאל אפטר ,צבי בוינג'ו ,יענקלה בליטשטיין,
רוני בן דוד ,יענקלה גלבוע ,שאול ולדמן ,זאב זילבר ,שרונה חן ,לימור כורך,
אפרת לייבוביץ ,מירי מושינסקי ,ירון סולומון ,משה סעידי ,ד"ר רון רם.
חסרים :מאיר מרקביץ ,חגית סטמפל ,רענן לוי.
השתתפו :עו"ד אריה חגי ,טוביה ישמח.
על סדר היום:
*

תקציב לשנת 2/12

סעיף מס'  , : 2תקציב לשנת 4124
הצעת התקציב לשנת  2/12נשלחה לבתי חברי המליאה לעיון.
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הצעת התקציב לשנת . 2/12
הצעת התקציב לשנת  2/12מסתכמת בסך  ₪ 42,711,422בהכנסות ובהוצאות
דהיינו קיטון בשיעור של כ –  2.2%לעומת הביצוע המשוער לשנת  , 2/11רובו של
ההפרש נובע מהעברה חד פעמית בשנת  2/11של לתקציב הרגיל סכום שהופקד
בשנה שלפני כן בקרן פיתוח לצורך פירעון מלוות ביוב.
בדברי ההסבר בהצעת התקציב מפורטים השינויים העיקריים בהצעת התקציב
השנה לעומת הביצוע בשנה שעברה שהמהותיים שבהם הם:
 .1קיטון במענק האיזון בסך  54/אלף .₪
 .2הכנסות מארנונה מבוססות על העלאת תעריף הארנונה ב –  4.1%מגידול
בשטחים שאינם למגורים.
 .4תקציב השכר צפוי לגדול כתוצאה מזחילת שכר ומהסכמי שכר חדשים במגזר
הציבורי ומהעלאת שכר מינימום.
 .4עלות הסעות תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד גדלו במאות אלפי .₪
 .2עלות העסקת מבקר פנימי שהחל בעבודתו בסוף שנת . 2/11

 .5פינוי אשפה – צמצום עלויות בשל הקטנת תדירויות הפינוי.
 .1הוספת מזכירה לבית הספר בחצי משרה.
 .7עלות העסקת טכנאי לאחזקת מחשבים בבית הספר.
 .9העלאת תעריף ההסעות ל ₪ 42/ ,לשנה עד שני ילדים במשפחה ( במקום ₪ 42/
בשנת .' 2/11
 .1/מענקי תגבור ביוב – לא יהיו השנה.
 .11עלויות מעון יום שיקומי בתקציב הרווחה.
 .12עלויות פיצול כיתות לאור הגידול בכיתות הבלתי תקניות בביה"ס.
בעד –  , 14נגד –  ( 2אפרת לייבוביץ ,צבי בוינג'ו '.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  2/12בסך  ₪ 42,711,422בהכנסות
ובהוצאות.
לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תיערך בתאריך  , 12 / 2 / 2/12יום רביעי ,בשעה 19://
בחדר הישיבות במועצה.

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

