ישיבת הנהלה מקדימה למליאת המועצה
מס' 11/2017
התקיימה ביום חמישי  ,בתאריך  , 28/12/2017בשעה  16:00בערב  ,באולם הישיבות
במועצה מקומית .
נוכחים בישיבה :
מר שאוקי לטיף (ראש המועצה)  ,מר אליאס ארשיד (מ.מ .ראש המועצה)  ,מר ראני
אבו שרקי  ,מר אמין אבו רזק  ,מר מואיד קבלאן  ,מר פהים שחוק  ,מר מחמוד מנסור.
כמו כן הוזמנו ונכחו :
עו"ד יוסף פארס (יועמ"ש)  ,מר נאסיף מוויס (גזבר המועצה )  ,ד"ר לואי עלימי (יועץ
פיננסי) .
נעדר מישיבת ההנהלה:
מר ח'אלד פארס .
על סדר יום הישיבה :
**

אישור המליאה להצעת התקציב לשנת 2018
חשוב להדגיש כי ההצעה הנדונה כאן הועברה לכבודכם סמוך לתאריך
 11/12/2017חלק בדואר רשום וחלק מסירה ידנית .
נכון להיום לא היתה כל התייחסות או הסתייגות מחברי המועצה לגבי
התקציב .

ראש המועצה  :סקירת ראש המועצה לגבי הישיבה האחרונה בה סקרנו את מצב
המועצה שהיה בהשוואה למצבו היום .
**

לפנינו תקציב המועצה לשנת . 2018
הצעת התקציב הועברה לכל חברי המועצה מלפני יותר מעשרה ימים .

**

התקציב נבנה עפ"י נתונים חדשים המותאמים להוצאות בשנת . 2017
עפ"י זה בונים את התקציב לשנת  2018עם השנויים המתבקשים .

**

כל אחד ממנהלי המחלקות נדרש להציע את התקציב שלו עפ"י זה בונים
תחזית לגבי תוכן תקציב  2018פחות או יותר .

**

בשנת  2017היה לנו חסכון יותר ממליון  ₪למרות שלא חסכנו בכל סוגי
השירותים לכפר ולתושביה  .דוגמה על כך ההוצאות של המועצה בתקופת
החגים הזו לכל העדות הנוצריות המוסלמים והדרוזיות .

-2**

אנו ערים לכל הצרכים של הכפר ועושים את כל מה שביכולתנו לספק מענים
לצרכים אלה מכל הסוגים  ,ולכלל התושבים בכפר .

**

מזכיר בפני הנוכחים את ביקור שר האוצר כחלון היום ואת שביעות רצונו
מהמצב וזאת לאחר הצגת מצגת מקיפה ומגוונת על ההתפתחויות שצמחו
בכפר בכל התחומים .

אנו במועצה יכולים לנשום לרווחה  ,אנו רואים שיש בכל פינה בכפר טביעת אצבע של
עשיה ובניה וכך גם בתחום החינוך  ,בתחום התחבורה והכבישים .
אנו היום כחברי מועצה ועובדי מועצה יכולים להתגאות ולהתפאר על העשיה
המבוצעת במרבית תחומי החיים בכפר ( עד כאן הקדמה ) .
נעבור לנושא התקציב  ,ד"ר עלימי אשר בנה את התקציב  ,עשה את כל מה שצריך
לעשות יחד עם הגזבר ומתייחס לכל הסעיפים בהצעת התקציב אשר מהווים עמוד
שדרה למועצה כמו גבית ארנונה אשר הגיעה עד ל . 95% -פעילויות חברתיות
וחינוכיות .
סעיף שכר שהוא הסעיף הגדול והמרכזי במועצה כך גם בנושא הרווחה .
ראש המועצה מדגיש את התפתחות תקציב המועצה לשנים שעברו כלהלן
₪ 43875
שנת 2014
₪ 53354
שנת 2015
₪ 47140
שנת 2016
₪ 54187
שנת 2017
₪ 52.910,800
שנת 2018
מצביע על בעיות תקציביות בתחום גנ"י וחסרון במספר ילדים בשני גנים .
אני דורש כי בשנה הבאה אנו נבדוק מספרית ובדיוק רב מספר התלמידים בכל גן וגן
כדי שלא נעמוד בפני חובות מיותרים .
האם למישהו מכם ישנן הערות או השגות ?
ישיבת ההנהלה ננעלה בשעה  17:30לאחר שתמו הדיונים בנושא התקציב .
בכבוד רב,
___________________
שאוקי לטיף
ראש מ.מ .ראמה

_____________________
כמיל קסיס
מזכיר מ.מ .ראמה

