ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת – לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה
בצירוף לפרוטוקול -
נושא  :פרוטוקול מליאה 15/15
תאריך 29.12.15 :

על סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת . 2016
 .2אישור תב"רים  :מציג – גזבר המועצה.

***צורף להזמנה וחולק בישיבה:

חוברת תקציב 2016
רשימת תב"רים לאישור המליאה.

נוכחים מקרב חברי המליאה

חסרים מקרב חברי
המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור -ראש המועצה
דוד ישי בונפיל  -אדירים
הישאם זועבי – טייבה
אילן הרוניאן – אביטל
שרי הרפז – בית אלפא
אהרון יהושוע  -גדעונה
דני פלג – גבע
מוחמד זועבי  -נעורה
ליאור שמש – חבר
ישי אגמון – חפציבה
זועבי עבדל רחמן – טמרה
עשהאל מור – יזרעאל
לירון רותם – כפר יחזקאל
עומר רימשון – מולדת
אבי טייר – מלאה

אמויאל רמי  -אומן
משה פלד – בית השיטה
ארמנד עמוס – דבורה
ששון יעקב – גן נר
יונה אפרים – מגן שאול
איתן עזר – גן נר
עיד סלים  -מוקיבלה
רמי אלהרר  -ברק
רמון בן ארי – עין חרוד מאוחד
יעקב פרץ  -גדיש
חמאד קאסם  -מוקיבלה
מיקי אברהם – מיטב
ניב שולמן – רמת צבי

אילנה חייט – מזכיר המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
שניר פרידמן -ע' ראש המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
עו"ד אסף רשף  -יועץ משפטי
יאיר ילובסקי – ראש מינהל חינוך
כרמלה קופר – דוברת
רונית סבג – מזכירת הלשכה
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פליקס דה פז – ניר יפה
עבדל סלאם זועבי – נעורה
עבדל סלאם עומרי – סנדלה
יצחק צפדיה – עין חרוד איחוד
ערן יעקב – פרזון
אסף ורדי – רם און
צבי שחר – תל יוסף
לילי רוטנברג  -נורית

תמצית הדברים:

הנושא
לסדר היום

תמצית הדברים

החלטה

תמצית הקדמה ראש המועצה :




התכנסנו היום במעמד חגיגי לאישור תקציב  ,2016בו קיימנו דיונים לעומק בוועדת הנהלה וכספים ובמליאה.
אין שינוי בחוברת התקציב ,ביחס לטיוטה שהוצגה בפני המליאה לפני כשבועיים.
ביקש את צבי שחר ,כ"זקן" חברי המליאה לשאת דברים לפני אישור התקציב.

צבי שחר:




מקווה כי אישור התקציב יהווה סימן להתחלה טובה ולהמשך טוב עוד יותר.
ישנם עוד הרבה קשיים ואתגרים ומקווה שכולנו נוכל לבצע את המשימות המוטלות עלינו ,תוך מבט לעתיד ולא לעבר.
המועצה יקרה לכולנו .מברך את כולם בבריאות טובה ושלום.

סעיף 1
לסדר היום :
אישור
תקציב
המועצה
לשנת
:2016

זמן שאלות ותשובות –

דגשים :






ראש המועצה מזכיר כי דיווח למליאה על הנחייתו להמשך מדידות
סקר הנכסים ביישובי המועצה והקצאת תב"ר לצורך כך .צפי סיום
עבודות המדידה כשנה וחצי ,אולם מדגיש כי השאיפה היא להמשיך
את המדידות כל הזמן על מנת לשמור על מערכת נתונים עדכנית.
הסקר באופן מובהק מכסה את הוצאותיו ומוסיף להכנסות המועצה.
דודי בונפיל מדגיש כי התקציב נושא בשורה של שוויון והחלת סל
שירותים בכלל יישובי המועצה ,תוך ייעול וחיסכון.
ראש המועצה מסכם  :עם כניסתו לתפקיד דיבר על הכורח והצורך

בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת
את תקציב המועצה לשנת .2016
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בהתייעלות .תקציב  2016מבטא את מסגרת תכנית ההתייעלות,
שאושרה במליאה כמעט בתחילת הדרך .מודה לחברי המליאה על
התגייסותם ושותפותם לדרך ולתהליך הכואב שנאלצת המועצה
לעבור ובתוך כך ,ויתור על החזר ועדים .עם זאת לראשונה מוצג סל
שירותים רחב ,שוויוני ,ישים ,המבטא ערכים של צדק חברתי
וחלוקתי .התקציב נושא בשורה במערך החינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי ,עם הגדלת והרחבת תכניות חינוכיות.
המועצה תמשיך בתכנית ההתייעלות ותוסיף להעמיק את החיסכון
וההתייעלות באופנים שונים.
מבקש את סיוע חברי המליאה בהסברה שתידרש למול התושבים
עם יישום אתגר העמקת הגבייה ב –  10מיליון  ₪ולפעול באחריות
משותפת.
מודה לחברי המליאה על האמון ,הנכונות ,הסיוע והשותפות לדרך.
המליאה הוכיחה אחריות ובגרות .ומצהיר כי המועצה תוסיף לפעול
בשקיפות ותקיים דיאלוג פתוח.

סעיף 2
לסדר היום :
אישור
תב"רים

גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב"רים שחולקה לחברים ומצ"ב לפרוטוקול –
זמן שאלות ותשובות -

בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שחולקה ,פורטה ומצ"ב לפרוטוקול.
רשמה  :רונית סבג ,מזכירת לשכה.
על החתום
___________________
אילנה חייט – מזכיר המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה .תיק מליאה .15/15
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