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מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה ,שלא מן המנין ,מס' 13 / 596
שהתקיימה ביום ראשון ,בתאריך 29 / 12 / 2013
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,יגאל אפטר,
צביקה בוינג'ו ,יענקלה בליטשטיין ,יצחק בזאז ,יגאל בלכר ,שרונה חן ,מירי
מושינסקי ,ירון סולומון ,גיורא רחמילביץ.
חסרים :גרשון ארזואן  ,רוני בן דוד ,שאול ולדמן ,ראובן חדש ,זוהר להד,
רענן לוי.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד חיים שוורץ ,אייל תנעמי.
על סדר היום:
*

הצעת התקציב לשנת 2014

סעיף מס'  - : 1הצעת התקציב לשנת 2014

הצעת התקציב לשנת  2014נשלחה מבעוד מועד לבתיהם של חברי המועצה לעיון.
גזבר המועצה הסביר ופירט את מבנה התקציב ונתן דגשים כלליים על בסיסם
גובשה הצעת התקציב ,ופירט את הסעיפים המהותיים שבהם נערך שינוי בתקציב
לעומת הביצוע בשנה החולפת.
הצעת התקציב לשנת  2014מסתכמת לסך של  35,954אלף  ₪בהכנסות ובהוצאות
דהיינו גידול בשיעור של כ –  2%לעומת הביצוע המשוער לשנת . 2013
בדברי ההסבר בהצעת התקציב מפורטים השינויים העיקריים בהצעת התקציב
השנה לעומת הביצוע בשנה שעברה שהבולטים שבהם הם:
 .1קיצוץ במענק האיזון – המשמעות קיטון בהכנסה בסך  500אלף .₪
 .2העלאה של  3.36%בתעריפי הארנונה בנוסף גידול בהכנסות כתוצאה מסקר
הנכסים שייערך השנה.
 .3עלויות שכר צפוי לגדול כתוצאה מזחילת שכר ותוספת יוקר.

 .4חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בענפי שמירה והניקיון – המשמעות
התייקרות בכ –  15%בשירותים הניתנים למועצה הנובעים מתשלום רכיבי שכר
מוגדלים לעובדי הקבלן.
 .5קיצוצים במשרד החינוך בתחומי בינוי ,תקשוב ,סבסוד תשלומי הורים וכו'.
 .6בשנת הלימודים תשע"ד נכנס בית הספר היסודי לפרויקט ניהול עצמי .המועצה
מעבירה סכום קבוע לתלמיד הכולל את כל הוצאות התפעול ,האחזקה ,הרכש
וההצטיידות.
 .7גידול בהכנסות בריכה מהעלאת מחירי כניסה.
 .8איגוד ערים לכבאות -קיטון על פי חוק בסכום ההשתתפות בתקציב כבאות כנגד
תשלום אגרות עקב המעבר למשרד לביטחון פנים.
 .9שכר סייעות מיוחדות פוצל לשניים – סייעות מיוחדות בגני ילדים וסייעות
מיוחדות בבית הספר .התקציב גדל בהתאם להקצאות משרד החינוך.
 .10ניהול ואיחזור מסמכים הוצאה על דמי שימוש לתוכנת ניהול מסמכים .
נערך דיון וגזבר המועצה השיב לשאלות חברי המליאה.
בעד –  , 12אושר פה אחד.
החלטה -
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  2014בסך  35,954אלף  ₪בהכנסות
ובהוצאות ואת תקן כ"א שבצידו.
לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תיערך בתאריך  , 4 / 2 / 2014יום שלישי ,בשעה  19:00בחדר
ישיבות במועצה.

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

