לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1/2019
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום רביעי בתאריך 20.3.2019 :
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר מחמוד גבארין
מר מוחמד אחמד גבארין
מר מואייד אבו בכר
מר עלאם ג'עס
מר זיאד גבארין
עו"ד נביל אמארה

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר
עו"ד מערוף ג'בארין
אחמד מחאמיד

יועץ משפטי
גזבר
מבקר פנים
מנכ"ל

מר תאופיק רפאעיה
מר עבד אלהאדי אבו שהאב
מר מוחמד אחמד אגבאריה
מר עסאם אגבאריה
מר אחמד חסן אגבאריה
מר מוחמד תאופיק אגבאריה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
 .1אישור תקציב .2019
 .2דיווחים ושונות.
מחמוד גבארין  ,ראש המועצה :
פותח את הישיבה  ,אנחנו התכנסנו לישיבה מיוחדת לדיון בתקציב המועצה לשנת .2019
 .1אישור תקציב : 2019
גזבר המועצה מתבקש להסביר בפני החברים את הצעת התקציב של המועצה לשנת
.2019
עאמר אבו בכר:
הישיבה מיום ראשון ,עברנו על כל התקציב ,התעוררו שאלות והיו הערות ובקשות לשינויים.
 .1מסגרת התקציב לא משתנה ,השינויים בתוך התקציב עצמו ,הייתה הערה בנושא שכר מזכירת
ראש המועצה ,בטעות הייתה שמזכירת המזכירות הועברה בטעות ללשכה.
הסכום עולה מ 709,344 :ל , 823,944 :השינוי מגובה של  ₪ 119,600 :עלות שכר לשנה.
שאלה :מופיע במזכירות  4.5תקנים.
עאמר אבו בכר:
מזכיר ,מזכירה ,מבקר פנים ,מזכירת ראש המועצה ,כל אלה מופיעות בסעיף מנהל כללי.
 .2בנושא התברואה :היה חסר תקציב ,הכנסנו כמה סעיפים הדברה ,עבודה קבלנית  ,הדברות,
(פינוי בחגים) ,סעיף זה יועבר לתברואה מאחר והוא מופיע במכרז של פינוי האשפה סכום24,000 :
 ₪עובר להדברת מזיקים  ,עבודות קבלניות.
 .3חידוש ערכות רופא :חלק מתקציב הגא מקומי ,תקנו והוספנו 22000ש"ח ,הייתה 127,000ש"ח.
 .4סעיף הסעות חינוך רגיל :רשום  800אלף  ,לפי החוזה  700אלף ,הפחתנו  100אלף.
 .5שכירות מבנים :הבניין של המועצה הקודמת ,השכרנו  3קומות ואנו זקוקים לקומה אחת ,לכן
הפחתנו ממנו .₪ 121000
 .6קשישים פעיליות  :הגדלנו אותו ל ₪ 146,000 :למימון ארוחות והסעות של הקשישים.

לשכת ראש המועצה
 .7הוצאות משנים קודמות שלא ידענו עליה  ,תקנו אותו ב ₪ 289,000 :ע"מ להגיע לאיזון
בתקציב.
 .8תקצבנו ארנונה מ 9474 :אלף  , ₪מ .הפנים העיר שהסכום גבוה.
 .9טיאוט רחובות :כללי ₪ 400,000 ,מתוכו  ₪ 200,000מותנה הפעלת מתנ"ס  ₪ 300,000מתוכם:
 ₪ 100,000מותנה.
מוחמד אגבאריה:
ההתניה היא פגיעה ישירה בשירות לתושבים ,יכולתם להתנות בדברים אחרים  ,תוכל להתנות
בייעוץ ולא ברמת השירות של התושב.
עאמר אבו בכר:
יעד הארנונה היה  5-10מיליון ,הפוטינציאל שלנו הוא  11מיליון  ( ,₪דוגמה – ג'ת גובים  12מיליון
 ,)₪בשנה שעברה גבינו  9.5מיליון במקום  7.5מיליון בשנה לפני  ,תושבים יגלו אזרחות טובה ואז
אנחנו נשתמש במותנה.
מוחמד אגבאריה:
צריך להתנות את מתן השירות ברמת גביית הארנונה לכל ישוב וישוב.
אחמד אגבאריה:
צריך לטפל באנשים שלא משלמים.
מוחמד אגבאריה:
אתם לא עושים טובה ,בדקתם את ההכנסות של הקשישים ולפי זה תיקנתם.
עאמר אבו בכר:
יש עוד נושא  ,אם נעמוד ביעד הארנונה ניתן לקבל גם מענק מותנה בגובה של 2.2 :מיליון .₪
אחמד אגבאריה:
הייתה הצעה להגדיל את הארנונה.
עאמר אבו בכר:
אתם מאשרים תקציב ,בשנת  2018היו  19מיליון הוצאות מיוחדות  ,ירדו ל  11מיליון ז"א חסכון
של 8 :מיליון מהתביעות התלויות.
מוחמד אגבאריה:
עמוד  15מהצעת התקציב -1812251760 -גננות עובדות מדינה ,מה זה?
עאמר אבו בכר:
משרד החינוך בגני החובה נותן תקציב לפי מס' הילדים ,הוא משלם את שכר הגננת ומקוזז
מהמועצה ,הסעיף הזה מרכז את כלל הגננות (הכנסה מול הוצאה – זה סיכום לגנים שכר חובה).
אני מתקן את הסעיף תחת כותרת גננות עובדי משרד חינוך חובה.
עבד אלהאדי אגבאריה:
עשיתם תיקוני תקציב ושלחתם את התיקון שעתיים לפני ישיבת המליאה.
עאמר אבו בכר:
בעמוד  7בהכנסות קיים סעיף הכנסות באותו סכום.
עבד אלהאדי אגבאריה:

לשכת ראש המועצה
אני רוצה הסבר על התקציב ,האם התקציב הזה חברתי ,האם יש בתקציב דברים לטובת
התושבים מבחינת החינוך ,בריאות  ,זה תקציב לא מוסבר.
אנחנו כחברי מועצה לא רואיי חשבון ולא עורכי דין ,אנחנו צריכים פירוט לתקציב ,אם הוא
מספק אותי אני אצביע ואם לא אני לא אצביע.
אני רוצה סיכום חברתי חינוכי.
עאמר אבו בכר:
התקציב בגדול הוא חברתי ,זה דומה לעובד שמרוויח  ₪ 6000לחודש הוא לא יכול לתת לבנים
שלו כל מה שדרוש על כן הוא חיי במינימום.
תקציב החינוך  38מיליון ,מ .החינוך מעביר למועצה ,המועצה משלמת  43מיליון  ₪רק בחינוך.
מוחמד אגבאריה:
התקציב גדל ב 2 :מיליון  ₪בהשוואה בין  , 2017-2018הסעיף היחידי שירד זה החינוך ,מדוע
בחינוך פגענו גם ברווחה פגענו ב  300אלף . ₪
פעילות כללית ביתר הסעיפים לא פגעתם.
ראש המועצה:
מחזיקים ב 5כפרים ,אתה רוצה שננהל את המועצה ללא קבלת ייעוץ .
עבד אלהאדי אגבאריה:
מוסמוס ,מנורות דלוקות  24שעות מזה  3חודשים  ,אני דברתי עם נאג'י  ,העניין עדיין לא טופל.
ראש המועצה:
זה לא הזמן  ,אנחנו חייבים ללד נט  1.7מיליון .₪
עבד אלהאדי אגבאריה:
אנחנו היום  11חברים  +ראש המועצה  ,האם עשיתם מהלך לזמן את הספקים ונשב איתם.
ראש המועצה:
מדוע אנחנו עובדים על תוכנית ההבראה.
תאופיק רפאעיה:
עלימי קיבל  1.17מיליון  ,₪ירד ל  700אלף  ,₪גם עם מגידו סיימנו.
עבד אלהאדי אגבאריה:
מה סיכמת? פרסת את החוב.
תאופיק רפאעיה:
על סמך מה אני צריך לפרוס?
ראש המועצה:
אין לי בעייה שנשב ונתווכח ,אך לא בישיבת התקציב ,לא שאלת מדוע אנחנו בגירעון?
עבד אלהאדי אגבאריה:
אני לא תומך בתקציב שאני לא בניתי אותו.
ראש המועצה:
אתה רוצה לבנות תקציב? אנחנו מביאים את זה להצבעה.
ראש המועצה פונה לגזבר האם יש פגיעה בחינוך וברווחה?
עאמר אבו בכר:
 2נקודות ,
א .בשנים קודמות  ,הוצינו בחינוך וברווחה יותר מהתקציב ,כן הסעות שילמנו  6מיליון לשנה,
והיום משלמים  3מיליון בהסעות וזה לא פגיעה ,התייעלנו בתקן המורים.

לשכת ראש המועצה
ב .מלא תוכניות הוצינו אותה לתב"רים במקום התקציב הרגיל ,לאור זאת אתה חושב שירד אך
בפועל לא נפגע.
עלאם ג'עס:
לגבי הפעלת מתנ"ס ,מחייבת מליאה והצבעה לרוב חברי המועצה.
ראש המועצה:
אין בעיה.
מוחמד אגבאריה:
האם התקציב עבר בועדת הכספים?
ראש המועצה:
כן.

הצבעה סעיף מס' : 1
אישור תקציב :2019
שם חבר מועצה

בעד

מחמוד גבארין – ראש המועצה
מוחמד גבארין – חבר המועצה
זיאד ג'בארין – חבר מועצה
מואייד אבו בכר – חבר מועצה
עלאם ג'עס – חבר מועצה
עו"ד נביל אמארה – חבר מועצה
תאופיק רפאעיה  -חבר מועצה
עבד אלהאדי אבו שהאב -חבר מועצה
מוחמד אחמד אגבאריה – חבר מועצה
עסאם אגבאריה – חבר מועצה
אחמד חסן אגבאריה – חבר מועצה
מוחמד תאופיק אגבאריה –חבר מועצה
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החלטה מספר 1/2019
 .1מליאת המועצה מאשרת את תקציב  , 2019ברוב קולות חבריה.
א .תשלומים –  87312אלף .₪
ב .תקבולים –  87312אלף .₪
 .2מליאת המועצה מאשר את תקן כ"א לשנת  218 ,2019משכורות.

בכבוד
-----------------------------------גבארין מחמוד  -ראש המועצה

ר ב,
-----------------------------------מחאמיד אחמד – מנכ"ל המועצה

