פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 01-20
אשר נערכה בבניין המועצה ביום 27/01/2020
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה ויו"ר מליאת המועצה
נגה עוז – חברת מליאה
גיל פישר – חבר מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
יוחאי פרג'י – חבר מליאה
שלמה קליין – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
שני גרינברג – חברת מליאה
עדית ינטוב – חברת מליאה

מוזמנים:
מר יעקב ישראל נתניהו ,מנכ"ל המועצה
מר שלומי צדרבוים ,גזבר
מר אמיר ברטוב ,חשב מלווה
רו"ח עבד בקלי ,מבקר
עו"ד אבי רפאלי ,יועץ משפטי
מר איתי העצני ,עוזר מנכ"ל
גב' גלית אבישי כהן ,ראש אגפי קשרי תושבים ומשאבי אנוש
מר יניב מרכנתי – ראש אגף הנדסה
מר שלמה פלד ,ראש מחלקת שירותים חברתיים
מר עודד סלע ,ראש אגף ת"ל
מר ישראל שליו ,ראש אגף חינוך
מר מרדכי בן שמעון ,ראש אגף בטחון
גב' מרלן ארונסון ,ראש אגף פנאי וקהילה

על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  ,02-19מתאריך .25.11.2019
 . 2אישור תקציב המועצה המקומית חריש לשנת .2020

 .1אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס'  02-19מתאריך 25/11/2019
בפני חברי מליאת המועצה פרוטוקול דיון הישיבה הנ"ל .לא התקבלו כל פניות לתיקון.
החלטה :פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין  - 2/19מאושר פה אחד
 .2אישור תקציב המועצה המקומית חריש לשנת .2020
בהתאם להוראות פקודת המועצות המקומיות ,צו המועצות המקומיות התשי"א,1950-
ופקודת העיריות ,מתכנסת מליאת המועצה המקומית "חריש" בישיבה מיוחדת זו ,לדיון
ואישור תקציב המועצה לשנת .2020
טיוטת התקציב הועברה לחברי המליאה במועד הקבוע לכך ולפני  10ימים לישיבה ,כאשר
נערכו בינה ובין הנוסח הסופי הנידון בישיבה זו ,מספר שינויים המפורטים בנוסח המתוקן
ובדברי ההסבר ומוצגים ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.
נוסח התקציב הסופי הובא בפני וועדת ההנהלה כמתחייב ואושר בישיבתה מיום .27/01/20

דיון:
ראש הרשות הציג את התקציב והודה לאנשי המקצוע בעירייה וחברי המליאה על העבודה
המאומצת לגיבוש התקציב ,באופן שעונה על צרכי הציבור ומביא לידי ביטוי את הצורך
לקדם את הארגון בכמה רמות למען העיר ותושביה.
גזבר המועצה תיאר את העבודה של גיבוש התקציב ,את האתגר בחוסר הוודאות בעיר
בהקשר של תהליך האכלוס ,תהליך קבלת השטחים הציבוריים ,מבני הציבור ,מבני החינוך,
ואת הצורך לעבוד עם ניתוחים של צפי אכלוס כדי לתת מענה עתידי מיטבי לאוכלוסיית
העיר .כמו כן סקר את התוספות והשינויים שנערכו בתקציב.
ראשי האגפים הציגו את הישגי  2019ואת המתוכנן ב 2020-כולל האתגרים שאיתם הם
צריכים להתמודד.
סגניות ראש המועצה וחברות המליאה שני גרינברג ועידית ינטוב הודו גם הן לראשי האגפים
ולעובדי העירייה על חלקם בעריכת התקציב ושיבחו את העבודה שנעשתה בצמוד לחברי
המליאה למען התאמת התקציב לצרכי התושבים.
כמו כן צוינה ההשקעה התקציבית הגדולה שנעשית במסגרת תב"רים מכספים חיצוניים ואינה
באה לידי ביטוי בתקציב העירוני השוטף הנדון.

חברי המליאה שלמה פרץ ויוחאי פרג'י שיבחו את עבודת המנהלים ועובדי העירייה וחלקו
הערכתם לעבודה שנעשית באופן כללי בארגון .כמו כן ,ציינו כי התקציב מייצג את רצונות
וצרכי התושבים וכי הם תולים בו ציפיות ותקוות גדולות.

יצחק קשת ,ראש העירייה הוסיף ושיבח את חברי המליאה שעושים עבודתם בהתנדבות,
ופירט את עשייתם היומיומית .כמו כן ציין את העבודה הגדולה שנעשתה בעירייה
בפרספקטיבה של כמה שנים ,והדגיש את ההתקדמות שנעשתה בעיר ובארגון.

החלטה :מליאת המועצה המקומית חריש מחליטה פה-אחד לאשר את תקציב המועצה לשנת
 2020בנוסחו הסופי שהוצג ע"י גזבר המועצה המצורף בזאת ,בהיקף של סה"כ הכנסות
 ₪ 165,346,967וסה"כ הוצאות  ₪ 191,148,454ובגירעון צפוי של .₪ 25,801,487

על החתום:

יעקב ישראל נתניהו
מנכ"ל העירייה
__________________

יצחק קשת
ראש העירייה
___________________

