לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 10/17
שהתקיימה ביום  16.11.2017במשגב
השתתפו :רון שני (ראש המועצה) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,רפי דיין (מורשת).
לא נכחו :רותי יהודה (שורשים).
נוכחים :דר' חיה בנדק ,שאול אשואל ,לימור ברק ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי ,דן בבלי ,אחמד סואעד ,מיכאל עובדיה.
א .תקציב המועצה לשנת  ,2018בהשתתפות רונן גל – יו"ר ועדת הכספים
רונן גל סקר את עבודת הוועדה בתהליך גיבוש ההמלצה ,את השינויים הצפויים בשנים הקרובות בתקציב האיזון ,את
הבקשות השונות מאגפי המועצה והמרכז הקהילתי ואת המלצת המנהלים לאיזון התקציב.
רונן :בסופו של התהליך בו נפגשנו עם המנהלים ולמדנו את בקשותיהם והמלצתם לאיזון התקציב ,ולאחר המפגש
האחרון של הוועדה יחד עם נועה ורון ,הוועדה ממליצה על תקציב בסך  198.5מלש"ח.
אנו מדגישים שיש צורך בהתנהלות אחראית כדי שניתן יהיה להשלים את תהליך התאמת התקציב וההערכות הנדרשת
לאור הקטנת מענק האיזון בשנת  , 2019לנסות לגייס משאבים נוספים ולהימנע משימוש נוסף בקרנות החד פעמיות,
שהשימוש בהן משפיע על יכולת ההתמודדות בשנת .2019
רונן פרט את כל המלצות הוועדה ובניהן הקמת צוות שיבחן צעדי התייעלות והקטנות בהוצאות לצד מקורות הכנסה
נוספים ויגיש את המלצותיו עד חודש מרץ  ,2018עם התאמות תקציביות וקיטון של כ 2.5-מלש"ח.
הנהלת המועצה מאשרת את המלצות ועדת הכספים לתקציב  2018ומאשרת להביאו לדיון והחלטה במליאת המועצה
בישיבתה הקרובה ,כאשר ההצבעה תתקיים על גבי פתקים ותהיה גלויה.
בעד .6 :נגד .0 :נמנע.0 :

רון שני
ראש המועצה
רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח
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