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נור גזמאוי – גזבר

 :שלום רב לכולם ,נפתח את ישיבתנו שמן המניין מספר 1104182
בעניין עדכון תקציב המועצה לשנת  .4182אתן זכות הדיבור לגזבר
המועצה מר נור בבקשה:
 :כרגיל ,לקראת סוף כל שנה אני עורך תיקון על התקציב וזאת
בהתייחס לתחזית ולדברים שהתרחשו בפועל במהלך השנה.
ישנם שינויים בסעיפים שונים של הכנסות והוצאות לדוגמא צפינו
לגבות סכום מסויים ובסוף השנה רואים שלא עמדנו בסכום שקבענו
בתחילת השנה ,כמו כן לגבי ההוצאות.
היום ישנו עדכון בסכום של . ₪ 4,417,112
ב שלושת הדפים הראשונים שלפניכם (דו"ח עדכון תקציב המצורף),
אנו מציגים השינויים שחלו על התקציב (פירוט של הפרשים
בעמודות נפרדות):
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טור ביצוע  :מה אכן בוצע עד סוף אוקטובר .4188
טור תקציב  :התקציב השנתי (תחזית).
טור עדכון המוצע  :השינוי שחל על הסעיף( .סכום הגדלה או הקטנה)
טור תקציב לאחר עדכון  :התקציב לאחר עדכון.
בעדכון המוצע תראו סעיפים בפלוס ועוד סעיפים במינוס הגדלות
והקטנות סכומים.
סעיפים במינוס כלומר הכנסות שלא עמדנו בהם כפי שתוכנן,
לתשומת לבכם ליד כל סעיף רשום הערות להבהרה.
רובם של השינויים בסעיפים הם בשל סכומים שלא תוקצבו מראש,
מדובר בתקציבים חדשים שקבלנו במהלך השנה ,לדוגמא:
א .המענק המיוחד שקיבלנו ממשרד הפנים בהיקף של ₪ 478,111
אשר לא תקצבנו אותו מהתחלה.
ב .לגבי הגננות ,קבלנו תוספת ואמורים לקבל עוד עד סוף השנה,
התוספת תגיע ל  ₪ 411,111בשל שכר עוזרות ,במקביל ישנו
גם סעיף הוצאות בשל שכר העוזרות.
ג .חופש קיץ גדול שלא תוקצב מראש ,סכום של ₪ 200,111
תכנית חדשה שנפתחה בקיץ .
ממשיך בסקירה ופילוח טבלת עדכונים ובנוסף מתייחס לסעיפי
ההוצאות לדוגמא :
א .הקטנת הוצאות בגין משרות שתוקצבו אך לא אוישו עד סוף
אוקטובר ,וכו'
מודר ראש המועצה
החלטה

 :מבקש לאשר עדכון התקציב לשנת  ,4182בסך של ,₪ 4,417,112
כמפורט בדו"ח הרצ"ב.
 :מאשרים פה אחד עדכון תקציב לשנת  ,4182בסך של ,₪ 4,417,112
כמפורט בדו"ח הרצ"ב.
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