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מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה ,שלא מן המנין ,מס' 29 / 612
שהתקיימה ביום שלישי ,בתאריך 29 / 12 / 2015
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,יגאל אפטר ,צביקה בוינג'ו ,יצחק בזאז ,יגאל
בלכר ,רוני בן דוד ,שאול ולדמן ,ראובן חדש ,שרונה חן ,רענן לוי ,ירון
סולומון ,גיורא רחמילביץ.
חסרים :אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,גרשון ארזואן ,יענקלה בליטשטיין ,זוהר להד,
מירי מושינסקי.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד בראלי אהרון.
על סדר היום:
*

עדכון תקציב 2015

*

הצעת התקציב לשנת 2016

סעיף מס'  - : 1עדכון תקציב 2015
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הצעת התקציב לשנת  . 2015הצעת
התקציב המקורית שאושרה בתאריך  28.12.14התבססה על הערכות ואומדנים
בנושאים שונים שלא היו ידועים באותו הזמן .עם קבלת הנתונים גובש ומוגש
עדכון להצעת התקציב על סך כולל של  44,572מיליון .₪
קיימת תוספת של  8,613אלפי  ₪לעומת התקציב המקורי .כשהשינוי המהותי
העיקרי הוא הלוואה ע"ס  8.6מליון  ₪למיחזור הלוואות רגילות.
גזבר המועצה הציג והסביר את הסעיפים בהם חל שינוי בהשוואה לתקציב המקורי
ונערך דיון בענין.
דברי ההסבר מצורפים להצעת התקציב.
בעד –  , 12אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת  2015כפי שהוצג ע"י גזבר
המועצה בסך  44,572מיליון  ₪בהכנסות ובהוצאות.

סעיף מס'  - : 2הצעת התקציב לשנת 2016
הצעת התקציב לשנת  2016נשלחה מבעוד מועד לחברי המועצה לעיון.
גזבר המועצה הסביר ופירט את מבנה התקציב ונתן דגשים כללים על בסיסם גובשה
הצעת התקציב ,ופירט את הסעיפים המהותיים שבהם נערך שינוי בתקציב לעומת
הביצוע בשנה החולפת ,כדוגמת הסכמי שכר ,קיצוצים צפויים וכו' .
הצעת התקציב לשנת  2016מסתכמת לסך של  ₪ 37,237,000בהכנסות ובהוצאות,
המהווה גידול בשיעור של כ –  3.5%לעומת התקציב המקורי וקיטון בשיעור של כ
–  16.7%לעומת הביצוע המשוער לשנת  2015שכלל הלוואה למיחזור הלוואות בסך
של כ –  8.6מיליון .₪
פירוט דברי ההסבר והשינויים בהצעת התקציב מפורטים בחוברת הצעת התקציב.
נערך דיון בנושא.

בעד –  , 12אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  2016בסך  37,237אלף  ₪בהכנסות
ובהוצאות כפי שהוצג בחוברת התקציב.

לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תתקיים בתאריך  , 16 / 2 /2016יום שלישי ,בשעה 19:00
בערב בחדר הישיבות במועצה.

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

