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מליאת המועצה אישרה ביום חמישי
האחרון את עדכון התקציב לשנת 2015
עיקר השינויים עלות העברת משק המים והביוב לידי הרשות
המקומית במאי האחרון
במרבית סעיפי התקציב בהם חינוך ,רווחה ושירותים מוניציפאליים
חל גידול משמעותי
מליאת מועצת פרדס חנה כרכור אישרה ביום ה' האחרון ,5.11.15 ,את ההצעה לעדכון התקציב לשנת  .2015היקף
התקציב לאחר עדכונו עומד על  .₪ 203,823,000עדכון התקציב נדרש לאישור מידי שנה על רקע שינויים בהקצבות
משרדי הממשלה ובהוצאותיה השונות של המועצה.
בשנת  2015עיקר השינויים התבטא בעלות העברת משק המים והביוב לידי הרשות המקומית ,החל מחודש מאי
האחרון .היקף ההשקעה של המועצה במשק המים והביוב עד סוף שנה זו נאמד בכ 20-מיליון .₪
כזכור מועצת פרדס חנה כרכור והעומד בראשה ,חיים געש ,פעלו בשנים האחרונות באפיקים רבים בהם האפיק
המשפטי בכדי להשיב את ניהול משק המים לידי הרשות המקומית .המועצה המקומית מאז העברת אחריות הניהול
פועלת לגיבוש תוכנית עבודה מסודרת ויסודית שתאפשר שיפור השירות לתושב ,והשקעה בתשתיות משק המים
והביוב לטווח הקצר והארוך כאחד.
במרבית סעיפי התקציב לרבות חינוך ,רווחה וכן שירותים מוניציפאליים חל גידול משמעותי בהשקעה דבר המעיד על
הפעילות הנרחבת .דוגמא לכך הינה הגידול בהשקעה בשירותים מוניציפליים ,כ 2-מיליון  ₪יותר מהערכת התקציב
המקורית .תקציב החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי) עודכן אף הוא ,והוא כולל עלייה בת למעלה ממיליון ₪
בהשקעת המועצה .השקעת המועצה בחינוך לאחר עדכון התקציב לשנת  2015עומדת על כ 56 -מיליון .₪
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר מציין  ":כל פרקי התקציב המעודכן משקפים עלייה בהשקעות בתחומי הפעילות
הרבים תחת אחריות המועצה .חשוב להדגיש כי העלייה הינה בעיקרה בפעולות המועצה .בסעיפי השכר והמנהל נרשם
גידול מינורי ,זאת לעומת אחוזים ניכרים בהם גדלה ליבת פעילות המועצה .עובדה זו מעידה על מנגנון המתייעל
משנה לשנה ,ועל פריון עבודה גבוה ".גלר מוסיף ומבהיר בעניין עדכון התקציב" :אחוז הסטייה מהערכת התקציב
המקורית הינו נמוך ביותר ,נתון זה משקף היערכות תקציבית ראויה מבעוד מועד" .
על פי גלר " :בימים אלו אנו שוקדים על תוכנית העבודה והתקציב לשנת  ,2016אלו יבטאו את היעדים המרכזיים
והמדיניות של הנהלת הרשות .פעילות המועצה מתמקדת בראייה ארוכת טווח המקדמת הן את פיתוח הישוב והן את
טובת התושב ".
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,פרדס חנה כרכור הינה רשות איתנה פיננסית המצויה במגמת
צמיחה מבורכת בשנים האחרונות .לצד גידול משמעותי במספר התושבים מידי שנה אנו ממשיכים לפתח ולהשקיע
בסל השירותים לתושב ,ובהעלאת איכות החיים בישוב .הבשורה המשמעותית השנה היא הצלחתנו להעביר את משק
המים והביוב לידי הרשות המקומית .הצלחה זו באה לאחר שנים של מאבקים משפטיים ,ועם השבת הניהול לידינו
מ יד התחלנו בהפניית משאבים בכדי להביא למשק מים יעיל מקצועי ואיכותי עבור תושבינו " .געש הוסיף כי":
ניהול פיננסי מאוזן של תקציב הרשות הוא זה המאפשר להמשיך ולהשקיע בפיתוח המושבה -בבניית גני ילדים ,בתי
ספר וטיפות חלב ,סלילת כבישים ,הקמת מרכז צעירים לצד הרחבת מועדונים לגיל הזהב ,ארגון פעילויות למען
איכות הסביבה ,פרכוריאדע ועוד ועוד .משימות רבות עוד לפנינו ואנו פועלים מידי שנה לקדם ולהרחיב את
השירותים המוניציפאליים כך שיספקו מענה מיטבי ומקצועי לפרט ולקהילה ,וליצירת סביבת מגורים נעימה
ואיכותית" .
פרדס חנה כרכור מסיימת את שנת  2015באיזון תקציבי זו השנה ה .11-בארבע השנים האחרונות זכתה מועצת
פרדס חנה כרכור בפרס מנהל תקין הניתן לרשויות מובילות בארץ על מנהל תקין ,מבוקר ואחראי.
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