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 81/5 – 51מספר  שלא מן המניין פרוטוקול מישיבה מליאה 
 

 בחדר הישיבות. חתשע" אדרב ג' 18.2.18 -ה ראשוןהתקיימה ביום 

   

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       :משתתפים

   מ.מ ראש המועצה מר מאיר ואנונו                          

 הסגן ראש המועצ מר יצחק בלה 

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חבר מועצה   מר מימון אוחיון                        

 חברת מועצה ריביק שניגב'  

 מועצה תחבר גב' פנינה סלומון 

 חבר מועצה מר מאיר אזוט                          

   חבר המועצה מר מישה בלומנפלד                   

 מועצהה חברת גב' צילה רשף 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

   

 חבר מועצה מר אפרים צוק חסר:

   

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 מר אבי הוסמן 

 עו"ד יוסי ברזלי

 גזבר המועצה

 יועמ"ש
 

 סדר היום:

 

 .2018תקציב דיון בנושא  .1
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, בישיבה הקודמת 2018בנושא תקציב יון שלא מן המניין ד ביקשנו לזמן –צילה רשף 

מבקשת מהגזבר . נבקש לעדכן אותנו חברי הקואליציה לא נכחו בדיון. במידה ויש בעייה

  להשיב על מספר שאלות.

 

וכן  2016נבנה בסוף  2017כפי שתקציב  2015בסוף  נבנה 2016תקציב  –אבי הוסמן 

 .הלאה

 

. 2017ה אמור להיות מוגש לחברי המועצה בחודש נובמבר הי 2018תקציב  -רשף  צילה

 בקשת הבהרות בדבר המועד בו המועצה מתכוונת לאשר את התקציב.מ

 

ים דוהאם יש כוונה לקצץ משכר עוב₪ מליון  8הכוונה לקצץ  ןמהיכ –מאיר אזוט 

 בשנה כזו נדרש קיצוץ. ,יש למועצה דובר מועצה, עוזרת אישית, נסיעה לחו"ל זוטרים?

 אחד הישובים היחידים שלא אושר תקציב.

 

 -אושר ב 2010 -. בהיה איחור באישור תקציב 2016ועד  2010שנת מ –מאיר ואנונו 

 2013 -, ב24.1.2012 -אושר ב 2012-, ב1.2.2011 -אושר ב 2011 -, ב17.3.2010

-, ב6.1.2015 -אושר ב 2015 -, ב7.1.2014 -אושר ב 2014-, ב10.3.2013 -אושר ב

 בשנים אלו תקציב לא הוגש בנובמבר. .19.1.2016 -אושר ב 2016

 

גם לפי התאריכים שמאיר הקריא עולה שהתקציב אושר הרבה קודם. אנחנו  –צחי ברוך 

 באמצע פברואר ותקציב עדין לא הוגש.

 

 לזמן בהתאם לקבוע בחוקהמועצה מחוייבת  ם,לגבי הישיבה ביום שלישי הקוד –זיו דשא 

שעות ממועד קבלת הזימון ליום הקבוע הקרוב לקיום  48, ליום שלישי ןולכן יצא זימו

קיבלתי החלטה שלא יהיו ודו"חות המועצה היו מסוייגים לגבי הדו"חות הכספיים, . ישיבות

  .מסויגים

 

בתאום  2015בשנת על ידי הגזברות עוד  החלטה התקבלההמבקש להבהיר ש –אבי הוסמן 

 .רו"ח של משרד הפנים עם

 

כירת ממליון, לגבי  8-שירדו ל₪ מליון  10, היו צריכים לקחת בנושא ההלוואה –שא זיו ד

, של מאיר אזוטתו יאושר עד סוף מרץ. לשאלהמועצה תקציב  .נכסים נמכרו הרבה נכסים

מבקש להביא את הצעת  שקף את כל הקיצוצים.תתקציב שטיוטת  ועבר לחברי המועצהת

 ההחלטה להצבעה.
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 מציגה את הצעת ההחלטה. – צילה רשף

 

עד  2018מחויב ראש המועצה להגיש הצעת תקציב לשנת  ,בהתאם לחוק המועצות .1

 .2017אמצע נובמבר 

לחברי  2018למרות בקשות חוזרות ונישנות טרם הוגשה הצעת תקציב שנתית  .2

 המועצה.

העובדה כי הצעת התקציב טרם הועברה לחברי מועצה כולל חברי קואליציה  .3

 סכנה את המשך כינונה של המועצה והעומד בראשה.מעמידה ב

 

 להלן הצעת החלטה :

בשעה  25/2/2018ראש המועצה יגיש לכלל חברי המועצה הצעת תקציב עד יום א׳ 

 ., התאריך שונה בעקבות ביטול הישיבה ביום שלישי האחרון18:00
 

 ., יפעת יהלצילה רשף, צחי ברוך, מישה בלומנפלד, מאיר אזוט –בעד 

זיו דשא, מאיר ואנונו, איציק בלה, פנינה סלומון, אריה פולק, אוחיון מימון, ריביק  – נגד

 שני.

 

 החלטה:

 ההחלטה לא מאושרת.הצעה 
 

 

 יתןב ינ: דםרש

 

 

                                                 דני ביתן                             זיו דשא                                                                             

 המועצה מזכיר  המועצה                     ראש                                             

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 מחוז, משרד הפנים, חיפה ן, קצימר מרק ויין          

 31043חיפה  4394ה', ת.ד.  משרד מבקר המדינה, אגף          


