1

כ"ז טבת תשע"ד
 03דצמבר 3300

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מיום כ"ו תשע"ד (,)21.92.9.
3.5
משתתפים :א .ביננפלד ,א .תשבי ,מ .ליבר ,ד .להמן ,הרב א .כץ ,ע .ארז ,ש .דותן ,י .סעדה.
נעדרו :א .גלם ,ד .לוז.
נוכחים :א.גרינוולד -מנכ"ל
ל .מימון  -מבקרת פנים
רו"ח א .מררי  -יועץ כספי למועצה
על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

אישור פרוטוקול  303ופרוטוקול הנהלה .00
אישור קבלת הלוואות ומענקים.
העברות מק.ע.פ.
אישור צו הארנונה לשנת .3303
עדכון תקציב המועצה לשנת .3300
תקציב המועצה לשנת .3303
היקף הקרן לעבודות פיתוח.
תרומה לארגון "עזרת חולים".

סעיף א' :אישור פרוטוקול  3.5ופרוטוקול הנהלה ..
המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה מס'  303ופרוטוקול הנהלה .00

סעיף ב' :אישור קבלת הלוואות ומענקים
א .המליאה מאשרת קבלת מענק בסך של  ₪ 202,333.-ממשה"ח לבניית גן ילדים בניר גלים  -ירשם
בת.ב.ר.668 .
ב .המליאה מאשרת קבלת תקציב פיתוח ממשרד הפנים ע"ס של  ₪ 033,333.-המיועד לעדכון חוקי
עזר .ירשם בת.ב.ר.662 .
החלטת המליאה להעביר סך זה לבניית מחסן חירום בישיבתה מיום י"ח חשון תשע"ד ()33.03.00
מבוטלת.
ג .המליאה מאשרת הרשאה תקציבית בסך של  ₪ 63,086.-ממשרד התחבורה .הקצבת משרד
התחבורה מהווה  83%מההרשאה .יתרת הסכום בסך של  ₪ 00,626.-ימומנו מהכנסות מקרנות
הרשות.
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סעיף ג' :העברות מק.ע.פ.
המליאה מאשרת העברת סך של  ₪ 066,333.-מהקרן לעבודות פיתוח לת.ב.ר" 662 .הרחבת מרכז היום
לקשיש" לשם סיום הפרוייקט.
כמו כן מאשרת המליאה לעדכן את תקציב הת.ב.ר .לסך של .₪ 3,230,636.-

סעיף ד' :אישור צו הארנונה לשנת 2193
בהמשך להחלטת המליאה מיום ט"ז כסלו תשע"ד ( ,)02.00.00מחליטה המליאה להעלות את הארנונה ב-
 0.06%בהתאם לחישובים שנערכו ע"י מרכז השלטון המקומי.
בכל מקרה ,צו הארנונה יותאם לשיעורים שיאושרו בהתאם לחוק ההסדרים במשק.

סעיף ה' :עדכון תקציב המועצה לשנת 219.
המליאה מאשרת לעדכן את תקציב המועצה לשנת  3300לסך של .₪ 36,820,333.-

סעיף ו' :תקציב המועצה לשנת 2193
תקציב המועצה לשנת  3303הובא בפני חברי המליאה.
המליאה מאשרת את תקציב  3303בסך של  .₪ 36,662,333.-כמו כן מאשרת המליאה את תקן כח האדם
בהיקף של  68.80משרות כדאשתקד.

סעיף ז' :היקף הקרן לעבודות פיתוח
המליאה מאשרת להעמיד את היקף הקרן לעבודות פיתוח לשנת  3303ע"ס .₪ 03,333,333.-

סעיף ח' :תרומה לארגון "עזרת חולים"
ארגון "עזרת חולים" מסייע למשפחות חולים בבי"ח קפלן ע"י ארגון "מלונית" בת  33מיטות לשימוש בני
משפחות חולים הנאלצים לשהות בשבת בבי"ח לטפול ביקיריהם.

רשם :א .גרינוולד  -מנכ"ל

אני מאשר,

א.ביננפלד (ביני)
ראש המועצה
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