פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 09/2016
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה לא מן המניין מס' 09.2016
היום יום שבת ה  31.12.2016בשעה  10:00במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל
חברי המועצה .
נוכחים :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
יוסף גרגורה – סגן מ"מ ראש המועצה
אשרף מריסאת – סגן ראש המועצה
עלי חידר – סגן ראש המועצה
מחמוד מריסאת – חבר
עלי חסן  -חבר
עדנאן חסנין – חבר
סאלח מריסאת – חבר
נאסר חאג – חבר

נעדרו  -1 :ג'נימה אבו ג'נימה  -2תאיר ח'ורי
השתתפו  -1 :אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2סמעאן זהראן – מהנדס המועצה -3
עו"ד עיסאם ח'טיב  -יועץ המשפטי  -4באסם עואד – גזבר  -5רנא ח'ורי – יועצת
ראש המועצה  -6עו"ד עימאד גזאווי – מבקר פנים  -7ד"ר לואי אעלימי – רו"ח
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 10:10
ראש המועצה בירך את כלל החברים והנוכחים וחברי המועצה החדשים
חבר המועצה החדש מר מחמוד מריסאת נשבע אימונים בפני המליאה
חבר המועצה החדש מר סאלח מריסאת נשבע אימונים בפני המליאה
ראש המועצה מברך על הצטרפות החברים החדשים למועצה ומאחל להם הצלחה
ומודה לחברים שסיימו את כהונתם .
נושא הישיבה  :תקציב המועצה המפורט לשנת . 2017
ראש המועצה  :התקציב חולק עם ההזמנות מבעוד מועד לכלל חברי המועצה אך
בעקבות אישור משרד החינוך לתקציב עבור חינוך בלתי פורמאלי בסך ₪ 1,062,000
על כן הגזבר ערך עדכון לתקציב בסכום האמור .
ראש המועצה  :כידוע לכם המועצה מבצעת הרבה פרויקטים ובהצלחה רבה ,
בתקופה האחרונה ירדו הרבה גשמים מבורכים והמועצה היתה ערכומה מבעוד
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מועד וניקינו את קווי הניקוז לפני הגשמים כך שביישוב לא היו בעיות מיוחדות
מלבד אירועים זעירים פה ושם  ,כתוצאה מהגשמים שירדו ומצבנו היה טוב מאוד
יחסית ליישובים אחרים .
תקציב המועצה לשנת  2017ולאחר העדכון לעיל עומד על  , ₪ 60,816,000וכפי
שאתם רואים התקציב גדל משמעותית משנים קודמות וזה מראה על יכולת
המועצה והצלחת המועצה בהגדלת ההכנסות והבאת כל תוכנית חדשה למועצה על
מנת למקסם את השרות הניתן לתושבים בכל התחומים .
ברצוני לציין שהשנה המועצה עבדה ללא שרותי חברת גבייה ולמרות זאת הצלחנו
להגיע לאחוז גבייה של  - 82%היעד שלנו היה  80%והצלחנו להגיע מעל היעד .הדבר
מראה על עבודה מקצועית ועקבית ומוצלחת של הנהלת המועצה ועובדיה ומחלקת
הגבייה בנוסף לחיסכון של המועצה בהוצאות של חברת גבייה אילו היתה עובדת .
השנה  ,המועצה תמכה בעמותות הפועלות בתחום הספורט והתרבות בסכום כולל
של  ₪ 200,000בהתאם לקריטריונים ותבחינים שהופצו לפי חוזר המנכ"ל של משרד
הפנים והיום היינו אמורים לחלק כ  294מלגה לסטודנטים לתואר ראשון  ,כל
סטודנטי יקבל מלגה בסך  . ₪ 1,000היה לנו בתקציב סכום של ₪ 200,000
וכתוצאה מהכמות הגדולה והמבורכת של הבקשות שהוגשו (קרוב ל  300בקשות )
אנחנו מחליטים לאשר תוספת של  ₪ 100,000נוספים לסעיף של מלגות לסטודנטים
על מנת שנוכל לחלק מלגה בסך  ₪ 1,000לכל סטודנט .
בהזדמנות זו אני מודה להנהלת המועצה ולעובדי המועצה על העבודה המוצלחת
והמקצועית .
באסם עואד – גזבר המועצה התחיל בהצגת תקציב המועצה לשנת  2017ואשר עומד
על סך של  . ₪ 60,816,000הגזבר עבר בפני המליאה על מסגרת התקציב הכנסות
מול הוצאות לרבות הצגת תקני כח האדם בתקציב  .הגזבר התייחס לעובדה
שהתקציב שנמסר לחברי המועצה לא כל את העדכון של תקציב משרד החינוך
לתחום יחידת נוער יישובית (בשל העובדה שהאישור הגיע לאחר הוצאת ההזמנות )
וגזבר המועצה ערך עדכון לתקציב בהתאם לעדכון וכרגע התקציב המובא לאישור
הינו המעודכן ועומד על סך של  . ₪ 60,816,000ו  216.08תקנים כח אדם .
הגזבר עבר על סעיפי התקציב המפורט וכפי שהובא לידי חברי המועצה וביקש
לענות על שאלות  /הבהרות ככל שיהיו .
גזבר המועצה מציין שהשנה הגענו לאחוז גבייה של  82%וזאת ללא העסקת חברת
גבייה וזה מצויין .
תקציב המועצה – המסגרת והמפורט הובא לדיון בפני המליאה לאחר הצגתו בפני
המליאה
אשרף מריסאת  :האם קיים סעיף להדברת מזיקין ?
באסם עואד  :כן  ,בסעיף של תברואה קיים ומפנה לסעיף בעמוד . 14
ראש המועצה  :האם יש למישהו שאלה  /בירור לגבי התקציב לפני ההצבעה ?
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באסם עואד  :אני מכון לענות על כל שאלה או התייחסות .
לא היתה שום שאלה  /הבהרה מחברי המועצה על התקציב מלבד שהוזכר לעיל

תקציב המועצה המפורט לשנת  2017ורשימת תקן כח האדם הובאו להצבעה :

בעד  -1 :מאמון אלשיח' אחמד  -2יוסף גרגורה  -3עלי חידר  -4אשרף מריסאת -5
עדנאו חסנין  -6עלי חסן  -7סאלח מריסאת  -8מחמוד מריסאת
נמנע  :אין
נגד  -1 :נאסר חאג

תקציב המועצה המקומית אעבלין המפורט ותקן ובסך  ₪ 60,816,000ותקן כח
האדם אושר ברוב קולות

ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה כ . 10:40

רשם :
אמיר חביב – מזכיר המועצה

3

