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כ"א סיון תשע"ג
 21מאי 3102

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מיום י"ט סיון תשע"ג ()31.5.82
231
משתתפים :א.ביננפלד ,ד.להמן ,י.סעדה ,מ.ליבר ,ד.לוז ,ע.ארז ,א.תשבי ,הרב א.כץ ,ש.דותן
נעדר :א.גלם,
נוכחים :א.גרינוולד -מזכיר גזבר
ל.מימון -מבקרת פנים
על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אישור פרוטוקולים  32 - 834הנהלה.
אישור קבלת הלוואות ומענקים.
דו"ח רבעוני ראשון לשנת .3102
דו"ח ועדת השקעות ינואר-מרץ .3102
ועדות ביקורת בועדים מקומיים.
שונות.

סעיף א' -אישור פרוטוקולים
המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה מס'  834ופרוטוקול הנהלה מס' .32
סעיף ב' -אישור קבלת הלוואות ומענקים
א .המליאה מאשרת קבלת מענק מהמועצה להסדר הימורים בספורט ע"ס  ₪ 051,111.-עבור מתקן מיניפיץ
במושב בית -גמליאל .כמו כן ,תשתתף המועצה בפרוייקט זה בסך של .₪ 01,111.-
היישוב ישתתף במימון הפרוייקט בסך של  ₪ 041,111.-יירשם בת.ב.ר.054 .
ב .0 .המליאה מאשרת קבלת היטלי השבחה ממנהל מקרקעי ישראל בסך של  ₪ 242,454.-בחשבון סופי לשנת
 ,3103עפ"י הפירוט הבא:
שם היישוב
בני דרום
בן-זכאי
בית גמליאל
ניר גלים
קבוצת יבנה
כרם ביבנה
מועצה

סה"כ תקבול
24.3,824.84,008.204,248.44.8,014.3,034.-

 81%שורקות
8.388.8,400.20,424.4.801.302.-

 01%למועצה
28.3,028.83,812.345,080.41.2,024.3,208.-

ירשם בת.ב.ר
081
548
080
082
088
083
ק.ע.פ

סה"כ232,153.- :
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 .3המליאה מאשרת קבלת היטלי השבחה בסך של  ₪ 088,805.-ממנהל מקרקעי ישראל לחודש  013102עפ"י
הפירוט הבא:
שם היישוב
ניר גלים
צופיה

סה"כ תקבול
8,044.022,444.-

 81%שורקות
802.02,244.-

 01%למועצה
8,302.035,411.-

ירשם בת.ב.ר
082
ק.ע.פ

סה"כ822,245.- :
 .2המליאה מאשרת קבלת היטלי השבחה בסך של  ₪ 02,001.-ממנהל מקרקעי ישראל עבור חודש 313102
עפ"י הפירוט הבא:
שם היישוב
בית גמליאל

סה"כ תקבול
82,841.-

 81%שורקות
020.-

 01%למועצה
02,132.-

ירשם בת.ב.ר
080

סעיף ג' -דו"ח רבעוני ראשון לשנת 3182
הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת  3102הובא בפני חברי המליאה .לאחר דיון וקבלת הסברים מאשרת המליאה את
הדו"ח.
סעיף ד' -דו"ח ועדת השקעות ינואר-מרץ .3182
גזבר המועצה הביא לידיעת חברי המליאה דו"ח תשואות מצטבר על השקעות כספי המועצה בבתי ההשקעות
לתקופה ינואר-מרץ .3102
בית השקעות

היקף כספי

תשואה באחוזים

אלטשולר שחם

3,283,111.-

-1.12

פעילים

35,242,111.-

1.34

אתגר

3,211,111.-

1.81

סעיף ה' -ועדות ביקורת בישובים
ועדות הביקורת בישובי חבל יבנה לא הגישו דוחות ביקורת פנימית לשנת  .3103המועצה החליטה שבאם ועדות
הביקורת המקומיות לא יערכו בקורת ולא יגישו את הדוחות לשנת  3102עד ליום  ,20.4.08תמנה המועצה רו"ח
חיצוניים ע"מ שיערכו ביקורות פנימיות בישובים ,עלות העסקת רו"ח תמומן מתקציבי הועדים המקומיים.
מבקרת המועצה תהיה מוכנה לעמוד לרשות הישובים בהדרכת חברי הביקורת על הנדרש מהם.
רשם :אלחנן גרינוולד  -מזכיר גזבר.
אני מאשר,
א.ביננפלד (ביני)
ראש המועצה
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