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 על סדר היום :
 

 .2020 תקציב שנת הכספים אישור .1
 

 : מועצהמשלב, ראש האוזי פ
 

יב שנת הכספים תקצ אשוריין בענסדר היום נתחיל את שבאו לישיבה כל הנוכחים שלום ל
סעיפי ניין תקציב עבר בדיקה וניתנה הזדמנות לכל חבר להפנות שאלות לגזבר בעה.  2020לשנת

 זמן לשאול.התקציב וגם עכשיו מי שיש לו שאלות מו
 

 :סאלח
הצעת התקציב אבל בחוברת צורפה זמנה ימים ולה 10אומנם ההזמנה לישיבה נשלחה לפני 

לדחות  בין מה שצורף לבין מה שקיבלתי עכשיו , ולכן יש מקוםשחולקה היום אני מזהה הבדל 
 את הישיבה.

 
 ראיק:

 תקציב.סביר את הצעת העונה כי לא היה שום שינוי מהותי בסעיפי התקציב ותכף ניר י 
 היועמ"ש: 

 
ההערה שלך סאלח במקומה אילו היו שינויים מהותיים אבל השינוי שאתה מדבר עליו הוא גידול 

דין המחייב את המועצה למנות תובע עירוני ת המשפטיות והוא שינוי קל כיוון שיש פסק בהוצאו
בים ף כהוצאה והיינו חייוסף הסעיואני שמתי לב שלשנה זו לא שוריין תקציב למשרה זו ולכן ה

ימונה תובע עירוני לפי פסק הדין הדבר יגרום ם לא לתקן את ההכנסה מול הוצאה זו שכן א
 לביזיון בית משפט.

 
 ראיק:

 



אני מצהיר כי התיקון הזה הוא היחידי ולא היו עוד שינויים בהצעת התקציב. הכנו את התקציב 
, סה"כ  תקציבתן לחברים פירוט והסבר על היד הפנים. ניר יבהתאם לחוק ולדרישות משר

 . ₪ 82,736,650הוצאות  וסה"כ ₪ 82,736,650הכנסות : 
 

 :רו"ח ניר 
 רים.ה על שאלות החב, ועונ 2020קציב לשנת מסביר לחברים את סעיפי הת

 
 סאלח:

שמתי לב לסעיפים בכמה נושאים שבהם היו גידולים משמעותיים בהוצאות, ולגבי רופא וטרינר 
, מי הרופא הזה ועוד הרבה הוצאות מסביב ₪ליון יחצי מ ךשמתי לב כי יש לו הוצאה שנתית בס

 ומה הוא עושה בכלל?
 

 ראיק:
 

הוטרינר אשר מקבל שכר מהמועצה עבור מתן שרות לארבע הרשויות אבו  הוא ד"ר אנדראוס
בהתאם  של כל רשות אלינו סנאן, כפר יסיף , גדיידה מכר וג'וליס והם מעבירים לנו את החלק

 .להסכם
 

 :ניר
ף וזה הכנסה מול הוצאה, מדובר נתן יותר כס רד החינוךשזה שמ חלא מהגידול בסעיפי החינוך

 בכסף ייעודי וצבוע.
 

 פאוזי:
 

 מי בעד ומי נגד ?על הצעת התקציב הנ"ל לאחר הסבר התקציב ע"י ניר והגזבר אבקש הצבעה 
 

 סאלח:
קיע את הגידול הזה ה שכן ניתן להשתקציב כולו מלבד סעיף האבטחה ושמירת לילאני בעד ה

 יותר חיוניים.ושאים נב
 

 בעד: פה אחד למעד התנגדות סאלח על סעיף שמירת הלילה.
 אין מתנגדים. -נגד

 אין נמנעים. -נמנע
 

 החלטה:
 .2020קציב שנת הכספים הוחלט פה אחד לאשר ת

 
 . 19:33, שעה 28.1.20הישיבה ננעלה היום 

 
 עצהעו"ד וסים מוקלד, מנכ"ל המו  ראש המועצה פאוזי משלב , 

 


