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 ./אישור תקציב המועצה לשנת .21/6
רצ"ב
א .הצעת תקציב של המועצה מזכרת בתיה לשנת .21/6
ב .תכנית העבודה לשנת .21/6
מהלך הישיבה
מאיר דהן :אני פותח את ישיבת המועצה שלא מהמנין  6-6773בנושא אישור תקציב המועצה
הרגיל לשנת .6773
את התקציב ותוכניות העבודה הכינו מנהלי מחלקות המועצה .הם השקיעו זמן ,עבודה
וחשיבה רבה בהכנה של החומרים ואלה התוצרים ועל מגיע להם תודה והוקרה רבה.
התקציב מתבסס על עקרונות תוכנית ההתייעלות .הצעת התקציב בהתאם לתוכנית היא
גרעונית .כמו כן אני מציין שינוי שיוכנס בהצעה .לאור הערת משרד הפנים כי לא ניתן
לכלול בתקציב המועצה מענק רזרבת שר ,נמחקה שורה  6בעמוד  76בהצעה – רזרבת שר
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 ₪ 697,777ובמקומה מוכנסת תוספת בסך  ₪ 697,777לשורה  – 7ארנונה וזאת לאור הצפי
כי הכנסות הארנונה יהיו מעל .₪ 63,777,777
אני מעריך שנקבל גם את מענק רזרבת השר ,אך מכיוון שאלה ההנחיות של משרד הפנים,
נפעל בהתאם.
בישיבת הנהלת המועצה נערך אתמול דיון מעמיק בנושא .וחברי האופוזיציה כשאין להם
מה להגיד ,הם פשוט קמים ויוצאים .מדובר כאן בתקציב שהוכן בידי הגורמים
המקצועיים של המועצה – מנהלי המחלקות .חברי האופוזיציה כבר הכתירו את המועצה
כרשות קורסת וזאת ללא שום ידיעה בנושא וכיצד מכינים תקציב וכיצד מנהלים רשות.
כל המנהלים הגיעו במיוחד לישיבה כדי להציג בפני חברי המליאה את תכנית העבודה של
המחלקות שלהם ולענות על שאלות .וחבל שחברי האופוזיציה אינם מכבדים את המנהלים
וקמו ועזבו ולא השתתפו בישיבה .הם הרי פרסמו את הישיבה בכל האמצעים והזמינו
תושבים .כנראה שמה שמעניין אותם באמת זה לא התקציב ולא המספרים אלא רק
להשמיץ וללכלך בפייסבוק ולספר שהמועצה בקריסה כלכלית .המועצה לא בקריסה
כלכלית וצפוי לה עתיד מזהיר וטוב בכל הקשור להכנסותיה בעתיד ועובדה זו כנראה
מתסכלת אותם ולכן הם בוחרים פשוט לא לקחת חלק בדיונים החשובים של מועצת
המושבה .אין לי אלא לגנות את התנהגותם .הם לא ראויים לאמון הציבור.
יצחק פסטרנק :אנחנו דנו בישיבת ההנהלה בפירוט בתקציב וקיבלנו הסברים לכל שאלותינו.
ולפיכך אני מוצא לנכון לתמוך בהצעת התקציב .באנו כדי לערוך דיון ענייני בנושא והם
פשוט נטשו ופגעו לדעתי גם במנהלים שטרחו והכינו את ההצעה.
מאיר דהן :נעבור כעת להצבעה
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר תקציב המועצה לשנת  21/6בסך כולל של  683,86אלף  ₪כולל
התיקונים בנושא רזרבת שר והכנסה מארנונה כמפורט בפרוטוקול.
הישיבה ננעלה (שעה )81:52
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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