לכבוד
חברי מליאת המועצה

הנדון :תקציב שוטף לשנת 2016
חברות וחברים יקרים,
אני מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב לשנת  ,2016אשר גובש בתהליך עבודה משותף,
במסגרתו נמסרו כל הנתונים והמידע הנחוץ ,על מנת שנוכל לגבש ולאשר מסגרת תקציבית
מאוזנת.
למרות הצעדים הרבים לצמצום גרעון  ,2015בגינם הצלחנו לצמצם הוצאות כספיות בסך כ-
 5מיליון שקלים ,שנת התקציב השוטף צפויה להסתיים בגירעון של כ 10 -מיליון שקל .על אף
שהצלחנו לבצע צמצום של כמיליוני שקלים בעלויות היסעים ופעילות ,מבלי לפגוע בהיקפיהן,
אנו מחוייבים להמשיך להתייעל ולעשות כל הנדרש מאיתנו בכדי שלא לפגוע בשירותים
לתושבי הגלבוע.
במסגרת תכנית ההתייעלות ,בהסכמה עם משרד הפנים ולאחר שאושרה במליאה ,התחלנו
לנקוט צעדים נוספים ,ואנו פועלים לחסוך כ 800 -אלף שקל בעלויות הרכבים במועצה וכ-
 1.6מיליון שקל בהוצאות שכר במסגרת הצעת התקציב לשנת .2016
בשל ניהול תכנית התייעלות אחראית וחרף הקשיים הרבים ,הצלחנו לשמור על תקציבי סל
השירותים הניתן לתושבים ,על מנת שלא לפגוע בשירות ואף להרחיב אותו .המטרה הברורה
לשנת  2016היא ,לצד ההתמודדות עם המצב המאתגר ,לבנות בסיס חדש לצמיחה מאידך.
הבשורה בתכנית התקציב ,טמונה בחלוקת תקציב הוגנת ,ובכך שאנו שמים את החינוך
בראש סדר העדיפויות ותקציבי החינוך יגדלו בכ 2 -מיליון שקלים .גידול נוסף ,בסך כ1.4 -
מיליון שקל יחול בתקציבי השירות לתושבים המקבל אף הוא דגש.
עוד לראשונה הועברו תקציבי התמיכות והמענקים לספורט לניהול המועצה ,כאשר עד כה
הועברו התקציבים דרך המרכזיים הקהילתיים ונוצר קושי להתחקות אחריהם .מעבר
התקציב למועצה מאפשר שקיפות מוחלטת וניהול אחראי של התקציבים.
פעולה נוספת שתכנס לתוקפה בינואר השנה היא מדיניות גביית חובות הארנונה .לצורך כך
תכנס לעבודה במועצה חברת גבייה ,אשר תפעל מול החייבים לתשלום חובותיהם .פעולות
אלו צפויות להגדיל את ההכנסות מארנונה בכ 5 -מיליון שקלים לעומת אשתקד ,והן צפויות
לעמוד על על סך כ 50 -מיליון שקל.
ביחד נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע ,לשמור על רווחת העובדים ולנהל תקציב אחראי,
שיאפשר בעתיד לממש את מנועי הצמיחה של הגלבוע.
תודתי לסגניי ,דודי בונפיל והישאם זועבי ,לוועדים ומנהלי הקהילות והאגודות ,לעובדי
המועצה ולכם ,חברי המליאה -על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.
שלכם,
עובד נור
ראש המועצה
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