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סדר והיום
אישור תקציב המועצה לקדימה-צורן לשנת 3122

יצחק גולברי :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין לאישור תקציב המועצה
לשנת . 2011
הוגש לכם לדיון התקציב ומבקש מגזבר המועצה למסור סקירה על התקציב על כל סעיפיו.
גזבר המועצה נתן סקירה לגבי התקציב והשיב לשאלות של חברי המועצה.
אבי קולמן  :תקציב 3122
כללי
ראשית אנו שמחים לקבל לראשונה טיוטא לתקציב  2011בסוף שנת , 2010זו הזדמנות
נוספת להודות לחשב המלווה שמכריח את המערכת לפעול בהתאם לחוק.
התקציב שהוגש לדיון במליאת המועצה אינו כולל את מדיניות התקציב ואת תוכנית העבודה
לשנת (. 2011אני מקווה שהנייר המלווה של ראש המועצה לתקציב אינה תוכנית עבודה)!...
לצערנו הרב אין תוכנית עבודה ואין מדיניות ברורה אשר תבהיר לתושבים מה וכיצד
מתכוונת המועצה לפעול ולממש את ייעודה.
בעיון מעמיק בתקציב אנו רואים המשך לחוסר הדגשים בפעילות כלשהיא,הקטנת תקציבים
לחינוך ולנוער,המשך חוסר הטיפול באיכות הסביבה,חוסר מענה לביטחון,ככלל  -קיטון
משאבים לפעילות ומאידך ,גידול בהוצאות שכר ותקורה לרבות הכוונה למנות סגן ראש
מועצה בשכר והקמת אגף לשפ"ע -תוספת של כ  750אלש"ח.
כל גוף בכלל ורשות מקומית בפרט שתפקידה לתת מגוון שירותים לתושביה,אינה יכולה
לפעול מבלי להגדיר מדיניות ולפרט את תוכנית העבודה הנגזרת – התקציב חייב לשקף את
המדיניות והתוכנית.עובדי המועצה חייבים לקבל חזון ,לבצע מדיניות ולהיות מונהגים.
".....אנשים לא מסתפקים בזה שהם מרוויחים את לחמם,מקיימים משפחות ויש להם עבודה.
אנשים רוצים יותר מזה.הם רוצים לבטא את הרעיונות שלהם ואת הרצונות שלהם.אנשים לא
רוצים רק לחם ומשרה,לא רק עבודה,הם רוצים גם ייעוד,כי אחרת אין טעם לחיים שלהם.הם
רוצים להרגיש שזקוקים להם ולא רק מנצלים את כוח העבודה שלהם(".....שאנדור מאראי)

הרשות שנזקקה לחשב מלווה מטעם משרד הפנים לאור הגירעונות שצברה בשנים
האחרונות,אינה יכולה להרשות לעצמה לגדול בתקורות -היא חייבת לפעול ראשית למיצוי
ההכנסות ולהפנות משאבים לפעילות הנדרשת בישוב.
קבלת החלטות של מה נדרש לבצע הוא השלב הראשון בתהליך – היכולת לבצע החלטות
מביאה את התוצאות הרצויות.בשנתיים שחלפו עומדות מגוון החלטות על "מדף" ראש
המועצה ואינן מתממשות לרבות שיפור הגבייה וחובות המיסים בהכנסות ובפעילות הנדרשת
לקידום החינוך והנוער,תוכנית הביטחון,שיפור חזות הישוב וניקיונו,טיפול באוכלוסיות
החלשות,שיפור הנגישות לתושב וכד'.
למרות הצהרות ראש המועצה לא בוצע חסכון בתחום הסעות התלמידים ופינוי אשפה.
כוונת המועצה להעלות את מיסי הארנונה ב 9.3%הינה נטל בלתי נסבל על התושבים.
האם הביטוי לנטל הינו הוצאה על שכר נוסף?
המועצה חייבת לבצע את תוכנית ההבראה שתחילתה החל רק בשלהי  2010ולסיימה
ברבעון הראשון של .2011
אנו דורשים שהנהלת המועצה תשלים את החסר לרבות קביעת מדיניות ותוכנית
עבודה,תצהיר על סדרי העדיפות ותתקצב את הפעילות בהתאמה.
מינוי סגן ראש מועצה בשכר ותוספת ראש אגף מצביעים על חוסר אחריות ציבורי ותקציבי.
אנו דורשים לבטל כוונה זו ולהפנות את המשאבים למימוש החלטות שהתקבלו בחינוך
ובנוער.
תברי"ם – יש לקבוע סדרי עדיפות למימוש התוכנית הכוללת.הכנת רשימה כוללת אינה
מספיקה-נדרש לקבל החלטה -מה יבוצע ראשון ומה אחרון.
סעיפים לשינוי
תקבולים –
ארנונה -לבטל את ההכנסות המותנות 1.513-אלש"ח – העלאת הארנונה ותוספת
א.התעשייה מיצרים  26.952אלש"ח
להגדיל את ארנונה פיגורים – בהצעה יש קיטון ב%למול החוב הנצבר ביחס ל2009-2010
אגרת שמירה – הצפי גדול מ  1.800אלש"ח(ראה ) 2009-2010
תשלומים-
*שכר סגן ראש מועצה – לבטל –  238אלש"ח
*תברואה – ראש אגף – לבטל –  539אלש"ח
*איסוף אשפה – לממש חיוב עסקים בפינוי –יצירת חסכון של למעלה מ 120 -אלש"ח ומצד
שני תקבול של כ 120 -אלש"ח ( חסכון של כ 240 -אלש"ח בתקציב) בהתאם להצעה
שנמסרה לראש המועצה לפני למעלה משנה!
*בטחון -העברת הוצאות לתב"ר ביטחון – ובהפרש גידול הביטחון בפועל.
*חינוך-אחזקת בתי ספר וגני חובה -להעביר לתב"ר 174-אלש"ח
*מינהל חינוך -לבטל הוצאות מותנות 534-אלש"ח –לממש החלטות מ  – 2010-לגבי
השוואת תקציבי בתי הספר  +מנהל עצמי  +תקינה.
*שכר קב"ט חינוך – לבטל המשרה –  176אלש"ח
*הסעות תלמידים – להקטין – מזה  4חודשים לא חוסכים כ 150אלש"ח בחינוך המיוחד
*חינוך מוכר שאינו רשמי – יש פחות תלמידים?
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*הקצבה למוסדות מקומיים – להגדיל ל  350 -אלש"ח ללא התנייה ,חלוקה החל מחודש
ינואר 2011
*שכר תנועות נוער – להכניס את שכר המרכזים במח' החינוך להלן
בני המושבים 2-מרכזים –  240אלש"ח
הצופים –  2מרכזים –  240אלש"ח
בני עקיבא 2 -בנות שרות –  80אלש"ח
הפעילות השוטפת תשולם בהתאם לתבחינים שייקבעו מתקציב תמיכות בארגונים.
תברי"ם
יש להוסיף
 בניית בית הכנסת בצורן
 השלמת גינה ציבורית במתחם רח הסנונית -הסנפיר –  500אלש"ח
 יש לפרוס את בניית בתי הספר –חטיבה ותיכון ל2012
 יש להוסיף תב"ר לשיקום פארק השרון הירוק  ,כולל גינון ,הוספת משטח גומי
במתקן המשחקים המרכזי ,שיקום משטח החלקה ומגרש הכדורסל ,הוספת מקומות
מוצלים לשימוש הציבור.
 הוספת מעגלי תנועה בצומת הרחובות – ,זבוטינסקי – ההסתדרות.
יצחק גולברי :אני מבקש להביא להצבעה את תקציב המועצה לשנת  , 2011הכולל את
התיקונים כפי שהוגשו ע"י וועדת הכספים/הנהלה ואופן חלוקת תקציב התמיכות למוסדות
וארגונים עפ"י החלוקה כדלהלן:
 ₪ 300,000לתנועות הנוער.
 ₪ 40,000לספורט .
 ₪ 5,000לרווחה
לחינוך  ,קהילה ותרבות.
₪ 5,000
כמו"כ להוסיף בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת : 2010
 .1הגדלת תב"ר לבניית בתי כנסת.
 .2תב"ר מעגלי תנועה :הרצל -האירוסים ,בן צבי -רוטשילד.
 .3הסדרי תנועה ברחוב ז'בוטינסקי.
 .4רצפת גומי למתקן המשחקים הגדול בפארק השרון הירוק.
הצבעה :בעד  -הצעת ועדת הכספים/הנהלה הצביעו  6חברים  ,נגד – הצביעו  5חברים.
אני קובע שתקציב המועצה לשנת  2011אושר .
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______________________________
יצחק גולברי – ראש המועצה
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