פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11117
שהתקיימה ביום ראשון י"ב אלול תשע"ז 31/117
בשעה  11:54בלשכת ראש המועצה.
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר דן כהן-סגן רה"מ ומ"מ
מר שלמה הומינר
מר נתנאל חייק
מר פינחס ברויאר
מר יואב טל
חסרים :מר אברהם מישקובסקי
מר חננאל דחבש
מר שרגא המאירי
משתתפים  :מר דוד בלויגרונד -גזבר המועצה
מר משה אדלר -עוזר ראש המועצה
על סדר היום:
 .1עדכון תקציב המועצה לשנת  ,7117התקציב המעודכן הינו בסך  5/,111אלש"ח.
סעיף 1
ר"ה :רכסים הולכת לקראת מהפך מהבחינה הכלכלית.
משרד הפנים הגדיל את מענק האיזון לרשויות החלשות זאת לאחר שהשנה הוכנס שינוי
בנוסחת מענק האיזון שיוסיף לתקציב שלנו כ 5 -מליון  .₪מתוך סכום זה 3 ,מיליון ילכו
לכיסוי הגרעון השנתי ויישאר כ 1 -מליון שממנו ייקחו כ ₪ 541,111 -לכיסוי פירעון
הלוואות בנושא הפיתוח שעליהם דובר בישיבה הקודמת.
אולם השנה ,נקבל מנוסחת המודל של מענק האיזון ,רק  /5%במקום  .111%ה6% -
מסתכם בכ 1 -מיליון  .₪אנו פועלים לקבל את מלוא הסכום ללא הקיצוץ .במקביל ,אנו
אמורים לקבל כסף נוסף מקרן הארנונה וכן ארנונה מבז"ן למרות ההכנסות הנוספות הנ"ל,
רכסים רחוקה עדיין מהממוצע הארצי בסכום שניתן כשירות לתושב.
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בעוד כ 3 -שנים צפויה הכנסה נוספת מהמרכז העירוני ,התוכניות נמצאות בותמ"ל ויש אישור
עקרוני לתוכניות.
דוד :התקציב הקודם שאושר הינו בסך  53,716אלש"ח ועכשיו התקציב החדש הינו בסך 5/,111
אלש"ח ישנו גידול בהוצאות השכר ,פינוי אשפה וסעיפים נוספים.
ר"ה :המועצה מעוניינת לתת תמיכות לכוללים ולתלמודי תורה .אין אפשרות לתת תמיכות
מתקציב גרעוני ולכן הכנסנו סכום כסף בסעיף הוצאות המותנות ביתרות תקצוביות.
דוד :בתקציב החדש רשמנו את כל הגירעונות המובנים וגם כאמור הגדלנו את הסכום לפירעון
ההלוואות בסך  ₪ 541,111נוספים.
ר"ה :משרד הפנים המליץ לנו לא להמתין ולאשר את עדכון התקציב בהתאם לנתונים הקיימים
היום.
המועצה מתנהלת באחריות ובשיתוף עם משרד הפנים ומכאן אני פונה להודות לכל
השותפים במשרדי הממשלה השונים לשר הפנים הרב אריה דרעי ולכל הגופים התומכים
במועצה וכן לחברי המועצה על שיתוף הפעולה המלא בהובלת המועצה למתן שירות טוב
יותר לתושב.
מעלה להצבעה הצעה לתקון תקציב המועצה בסך  5/,111אלש"ח.
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת עדכון תקציב המועצה בסך  5/,111אלש"ח.
הישיבה הסתיימה בשעה 1/:71
רשם:גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה

יצחק רייך
ראש המועצה
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