מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 / 585
ישיבה שלא מן המנין,
שהתקיימה ביום ראשון ,בתאריך 23 / 12 / 2012
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,יגאל אפטר,
ארזואן גרשון ,בוינג'ו צביקה ,בזאז יצחק ,בליטשטיין יענקלה ,בלכר יגאל,
בן דוד רוני ,שאול ולדמן ,שרונה חן ,מירי מושינסקי ,ירון סולומון,
רחמילביץ גיורא.
חסרים :חדש ראובן ,להד זוהר ,לוי רענן.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד אריה חגי.
על סדר היום:
*

עדכון הצעת תקציב לשנת 2012

*

הצעת תקציב לשנת 2013

סעיף מס'  - : 1עדכון הצעת תקציב לשנת 2012
הצעת עדכון התקציב לשנת  2012נשלחה לבתי חברי המליאה לעיון.
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הצעת עדכון התקציב לשנת  2012על סך
 34,176אלף ש"ח.
הצעת התקציב המקורית לשנת  2012אושרה במליאת המועצה בתאריך 27.12.11
בסך כולל של  32,871אלף .₪
הצעת התקציב התבססה על הערכות ואומדנים בנושאים שונים שלא היו ידועים
באותו זמן כגון :מענק איזון ,שיעור העלאה בארנונה ,תקציב חינוך ,מחירי חשמל
מים ודלק ,עלויות הטמנת אשפה ,עלויות ניקיון ועוד.
בדברי ההסבר בהצעת עדכון התקציב מפורטים השינויים המהותיים לעומת הביצוע
בפועל לשנת . 2011
בעד –  , 15אושר פה אחד.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  2012בסך  34,176אלף  ₪בהכנסות
ובהוצאות.

סעיף מס'  - : 2הצעת תקציב לשנת 2013
הצעת התקציב לשנת  2013נשלחה מבעוד מועד לבתיהם של חברי המועצה לעיון.
גזבר המועצה הסביר ופירט את מבנה התקציב ואת הסעיפים המהותיים שבהם
נערך שינוי בתקציב לעומת התקציב בשנה החולפת.
הצעת התקציב לשנת  2013מסתכמת לסך של  34,800אלף  ₪בהכנסות ובהוצאות
דהיינו גידול בשיעור של כ –  2%לעומת הביצוע המשוער לשנת . 2012
שנת  2013הינה שנת בחירות ותקציב המדינה צפוי להיות מאושר לקראת חודש מאי
 2013ולכן לא ברור באיזה היקף ובאילו נושאים ייעשו תיקון בתקציב המדינה לשנת
 2013ומה תהיינה ההשלכות על הרשויות המקומיות.
גם בטיוטת חוק ההסדרים מוצעים שינויים בנושא תקצוב הרשויות המקומיות
שחלקם לא נלקחו בחשבון בהצעת התקציב.
בדברי ההסבר בהצעת התקציב מפורטים השינויים העיקריים בהצעת התקציב
השנה לעומת הביצוע בשנה שעברה שהבולטים שבהם הם:
 .1קיצוץ במענק האיזון.
 .2שכר לימוד גני ילדים ) טרכטנברג (.
 .3בסוף השנה נתקבל אישור לתוספת  0.16%משרה בתקן עו"ס.
נערך דיון וגזבר המועצה השיב לשאלות חברי המליאה.

בעד –  , 15אושר פה אחד.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  2013בסך  34,800אלף  ₪בהכנסות
ובהוצאות ואת תקן כ"א לשנת . 2013
לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תיערך בתאריך  , 4 / 2 / 2013יום שני ,בשעה  19:00בחדר
ישיבות של המועצה.

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

