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האלה  45הר אדר9083600 ,

מועצה 8/2022
כח'/אדר ב/תשפ"ב
 31מרץ 2022
לכבוד:
חברי המליאה

הנדון :פרוטקול החלטות מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 8/2022

ביום ב'  29.3.2022שעה ,20:30 :התקיימה ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  8/2022לאישור תקציב
המועצה לשנת .2022
מקום הישיבה :חדר דיונים לשכת ראש המועצה.
בדיון השתתפו:
חברי המליאה:
מר חיים מנדל שקד  -ראש המועצה
גב' פנינה בן עמי איצקוביץ – סגנית ומ"מ ראש המועצה.
מר עמיר אריהן
מר מיכה צוראל
מר איתמר הראל
מר חן פיליפוביץ
גב' מירי רחמים
נעדרו מהישיבה:
גב' נתלי שחף
מר אילן כליפא
משתתפים:
ס .הממונה על המחוז -מר עידו צ'פניק
היועץ המשפטי  -עו"ד דוד זיו
גזבר המועצה -ירון ארנון
מנכ"ל המועצה  -גבי אברג'יל
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האלה  45הר אדר9083600 ,

להלן הצעת ההחלטה של ראש המועצה שהועלתה להצבעה בסיום הדיון:
"אני מעלה לאישור את תקציב המועצה (הרגיל לשנת ) ,2022המסתכם בסך( ,28,867,631₪ :מזה457,000 :
 ₪הכנסות/הוצאות מותנות) ,עם השינויים שהתבקשו על ידי חברי המועצה בנספח השינויים (הכולל 32
סעיפי שינויים ,אשר בהתאם לו תתוקן הצעת התקציב המקורית שהוגשה בחודש נובמבר  ,)2021עם הערת
ראש המועצה לפרוטוקול ,שראש המועצה מתנגד לקיצוץ בסעיף אחזקת מבנה הספורט ולקיצוץ בשעות
הנוספות (הכולל תשלום עבור שעות כוננות של העובדים) ,שהם לא ישימים וזאת כדי שנוכל להצביע בעד
התקציב .אני מעביר את זה לפתחה של הממונה על המחוז מאחר ואין לה שום שיקולים פוליטיים אני מבקש
שהממונה על המחוז תתייחס להערת ראש המועצה".
חבר המועצה עמיר אריהן ביקש להוסיף להחלטה שהממונה תשמע את דעתם של חברי המועצה טרם קבלת
החלטה בנושא.

אופן ההצבעה:
בעד 5 -ראש המועצה -חיים מנדל שקד ,פנינה איצקוביץ ,עמיר אריהן ,איתמר
הראל ,מיכה צוראל.
נמנע 1 -מירי רחמים.
נגד  1 -חן פיליפוביץ.
תקציב המועצה לשנת  ,2022אושר !!!

הערה :תמליל ישיבת המועצה המלא יועבר לעיון הממונה על המחוז

מאשר הפרוטוקול,

רשם:

חיים מנדל שקד
ראש המועצה

גבי אברג'יל
מנכ"ל המועצה

____________
(חתימה)

___________
(חתימה)

