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ביום חמישי האחרון אושר במליאה
עדכון תקציב לשנת 3102
למועצת פרדס חנה כרכור
תקציב המועצה העדכני עומד על סך  066,661אלפי ₪
ביום חמישי האחרון ,21.21.21 ,אשרה מליאת המועצה את עדכון תקציב מועצת
פרדס חנה כרכור לשנת  .1121התקציב המעודכן עומד על סך  266,661אלפי .₪
מועצת פרדס חנה כרכור הינה חברה בפורום הרשויות האיתנות והינה זוכת פרס
ניהול כספי תקין לשנים  . 1122 ,1121ההישגים הכספיים בולטים על רקע גירעונות
קשים וחובות בהם עמדה המועצה רק לפני כעשור .זוהי שנה תשיעית ברציפות אשר
מסתיימת בתקציב מאוזן של הרשות.
עדכון תקציב מתבצע על רקע שינויים בתקציבי משרדי הממשלה המועברים
לרשות ,וכן בתוכנית העבודה של המועצה ,בעיקר בסעיפי השירות המוניציפאלי
הניתן לתושבים.
השינויים העיקריים בתקציב הרשות נובעים מעדכון מענק האיזון הניתן לרשות
ממשרד הפנים וקיטון בגביית הארנונה.
תוספת התקציב המסתכמת בגידול בן כ ₪ 611,111-הופנתה בעיקרה להוצאות
בתחום השירות המוניציפאלי לתושב -ניקיון ,תאורה וכן חינוך ורווחה.
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש " :ניהול פיננסי מאוזן של תקציב
הרשות הוא זה המאפשר להמשיך ולהשקיע בפיתוח המושבה .בימים אלו סיימנו
את הכנתה של תוכנית העבודה לשנת  .1122נציין כי גם שנת  1121הייתה ברוכת
עשייה -שנה בה הרחבנו את מערכת החינוך באמצעות פתיחת שעריו של בית ספר
ממלכתי "שדות" לתלמידי הישוב ,הקמנו גני ילדים חדשים ועוד .כמו כן יזמנו את
פורום שיתוף ציבור ופרויקטים קהילתיים וחינוכיים .המשכנו במגמת סלילת
כבישים ,הקמת מבני ציבור והשקעה בכלל תחומי החיים במטרה לשפר את רווחת
התושבים ואת השירות לתושב" .אמר געש.
מזכיר וגזבר המועצה רן גלר מציין כי תוספת העדכון לתקציב מסתכמת בכחצי
אחוז מהתקציב הכולל " .זהו שינוי מזערי הממחיש כי תחזית התקציב שהוגשה
בתחילת  1121הייתה מדויקת ומקצועית" .על פי גלר " תקציב הרשות מביא לידי
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ביטוי את תוכנית העבודה השנתית בה מפורטים היעדים לשנה זו והפרויקטים
דרכם נמשיך בקידומה של פרדס חנה כרכור ".זוהי שנה תשיעית אותה אנו
מסיימים באיזון תקציבי תוך ניהול אחראי ומבוקר המציג ראייה ארוכת טווח עבור
המושבה ועבור התושבים הנהנים מסל השירותים העירוני ".

