ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 440
מיום ראשון 22/04/2018
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה.
זוהר גוילי – חברת מועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת .2018
יואל גמליאל – פותח את ישיבה שלא מן המניין מס'  440אשר מתקיימת ביום ראשון 22/04/2018
בשעה  18:00בספרייה הציבורית.
דנו בכל הסעיפים ,דנו בתוספות לתקציב בתרבות ,ספורט ,סטודנטים ונגישות .תקציב שמוכיח
את עצמו כבר שנה תשיעית .אני רוצה להודות לדוד יהלומי ,רוני דנה וכל העוסקים בדבר.
יש שאלות?
סהר פינטו – התקציב הוגש באיחור ,עד עכשיו לא התקיים שיח על ההצעה החלופית שלנו ,עד
עכשיו לא מצאתם לנכון להביא מסמכים ,לא קיבלנו תשובות לגבי איגוד ערים לחינוך ,היועצים
האסטרטגיים .ניסיון של ראש המועצה שנכשל חבל שזו הדרך .במקום זה היה צריך לקיים שיח
כפי שהצענו .לא ניתן יד לתקציב זה.
אם היה דיון אמיתי אני חושב שגם אתם לא הייתם נותנים יד לזה ושוב עברה על החוק רוב חברי
המועצה מבקשים פרוטוקול מלא ,אני חוזר ואומר מבקש פרוטוקול מלא שיוגש גם למשרד הפנים
וגם אלינו .אנחנו נצביע נגד התקציב.
אלון גייר – הגשנו הצעות לסדא לפני כ 3-חודשים שלא הועלו עד היום.
יואל גמליאל – תקבל תשובה מהמנכ"ל.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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תומר אהרון – היה דיון של  6שעות עקר לחלוטין ,היה מונולוג ולא דיאלוג ,לא קיבלנו שום
תשובה על שום סעיף.
יואל גמליאל – קיבלתם תשובות הרי העלינו סעיפים בתרבות ,ספורט ,סטודנטים והנגשה .יושבת
פה חברת המועצה זוהר גוילי שהציעה סעיף נגישות ,קיבלנו את ההסתייגות והעלנו ב₪ 100,000-
חלק מהסעיפים שביקשתם קיבלתם לא את כולם.
תומר אהרון – אתה חוזר על אותם דברים ואין בהם כל אמת גם הגזבר וגם רוני דנה אמרו שהם
רושמים הכל ונקבל תשובה ולצערי לא קיבלנו שום תשובות.
יואל גמליאל – הייתה טענה שאמרתם שזה לא תקציב כמו ב 2017-ואמרתי לכם שזה אותו דבר.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד.
שלום אזרד  -בעד
לילך לבבי – בעד
ניר בזק  -בעד
ציון ידעי  -בעד

עמי בסון  -נגד
אלון גייר  -נגד
דורית בן-בוחר  -נגד
סהר פינטו  -נגד
תומר אהרון  -נגד
זוהר גוילי  -נגד
אליאב מזגני  -נגד

החלטה :תקציב המועצה לשנת  2018לא אושר!

הישיבה ננעלה בשעה .18:30

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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