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י"ז כסלו תשע"ד
 31נוב' 3102

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מיום ט"ז כסלו תשע"ד (,)91.99.91
313
משתתפים :א.ביננפלד ,ד .להמן ,י .סעדה ,א .גלם ,ש .דותן ,ד .לוז ,ע .ארז ,מ .ליבר ,א .תשבי
נוכחים :א.גרינוולד -מנכ"ל
ל .מימון  -מבקרת פנים
רו"ח א .מררי  -יועץ כספי למועצה
נעדר :הרב א .כץ
על סדר היום:
א .אישור פרוטוקול  422ופרוטוקול הנהלה .23
ב .אישור קבלת הלוואות ומענקים.
ג .אישור צו הארנונה לשנת .3104
ד .תקציבי ועדים מקומיים לשנת .3104
ה .דו"ח כספי ליום .21.9.02

סעיף א' :אישור פרוטוקול  311ופרוטוקול הנהלה 13
המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה מס'  422ופרוטוקול הנהלה .23

סעיף ב' :אישור קבלת הלוואות ומענקים
א .המליאה מאשרת קבלת מענקים ממפעל הפיס כדלקמן:
 ₪ 002,111.- .0עבור ציוד וריהוט לבתי-ספר  -ירשם בת.ב.ר.666 .
 ₪ 00,411.- .3עבור רכישת מחשבים לביה"ס  -ירשם בת.ב.ר.664 .
 ירשם בת.ב.ר.666 . ₪ 440,111.- .2עבור שיפוצים בביה"ס
ב .המליאה מאשרת קבלת היטלי השבחה ממנהל מקרקעי ישראל כדלקמן:
שם הישוב
בן-זכאי
ניר-גלים
כרם1ביבנה

תקבול 3191
314
260
964

שורקות 91%
31.26.96.-

מועצה 11%
004.206.060.-

ירשם בת.ב.ר.
663
642
643
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סעיף ג' :אישור צו הארנונה לשנת 3193
תעריפי הארנונה לשנת  3104הנם התעריפים הנהוגים בשנת  3102ובנוסף מקדם שטרם פורסם ,לכשיפורסם
המקדם הרשמי ,תקודם הארנונה בהתאם.

סעיף ד' :תקציבי ועדים מקומיים לשנת 3193
תקציבי הועדים המקומיים הובאו בפני המליאה .המליאה מאשרת את תקציבי הועדים .כמו כן ,מאשרת
המליאה גביית מס ועד מקומי כדלקמן:
ישוב
בני-דרום
בית-גמליאל
בן-זכאי
כרם-ביבנה
גבעת-וושינגטון
ניר-גלים
קבוצת-יבנה

תקציב
600,111.0,203,011.2091,066623,111.361,111.0,001,111.0,101,111.-

מס ועד מקומי במ"ר
X 01.16
X 01.10
X 01.31
--X 01.19
--

 21% - Xמהמס המוטל ע"י המועצה צ"ל .₪ 01.10

סעיף ה' :דו"ח כספי ליום 11.1.91
הדו"ח הכספי ליום ( 21.9.02רבעון שלישי) הובא בפני חברי המליאה .לאחר דיון וקבלת הסברים מאשרת
המליאה את הדו"ח.

רשם :א .גרינוולד  -מנכ"ל

אני מאשר,
א.ביננפלד (ביני)
ראש המועצה
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