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13752 – 2012

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  2/2/02/מיום /122222/
השתתפו :שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר ,אלי כהן ,שייקה בילו ,יוסי דוד ,יעקב פרנס,רן
פרקר ,יצחק סמינה ,אורית עופר ,נועם שפר.
נעדרו :גיורא טלמור ,שלמה ג'יברי ,שלומי עזריה ,נילי יופה ,מודי פרי.
נוכחו :אידה אוהר  -גזברית המועצה.
לאה מימון  -מבקרת המועצה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם
 .2צו מיסים ותקציב בית עובד
 .3אשור הגדלת תב"ר ספרייה
 .4צו מיסים ותקציב גן שורק
 .5אשור תב"ר לרכישת ממ"דים
אשור פרוטוקול קודם
ראש המועצה  :מבקש לאשר פרוטוקול קודם .
אושר
תקציב וצו מיסים בית עובד לשנת /022
ראש המועצה :נשלח אליכם צו מיסים ותקציב בית עובד  ,על התקציב לא נדון בישיבה זו ,מאחר
ויש החלטה שלא לדון בתקציב בהעדר נציג הישוב ,אך לגבי צו המיסים אני מבקש שנדון בו משום
שיש בקשה להעלאה חריגה ונציגת המושב נילי יופה ביקשה לדון שלא בנוכחות להלן בקשתו של
הועד.

ראש המועצה :להלן בקשתו של הועד :
סיווג  302מסחר/משרדים מבקשים להעלות מ/₪ 1.37 -למ"ר ל 4.42 -ש"ר/מ"ר במחירי 2013
סיווג  402תעשיה /מלאכה מבקשים להעלות מ/ ₪ 1.37 -למ"ר ל/₪ 4.42 -מ"ר במחירי .2013
סיווג  454מבנה המשמש לאחסנה בלבד מבקשים להעלות מ/₪ 1.37 -למ"ר ל –  ₪ 4.42למ"ר
במחירי .2013
כמו כן מבקשים להוסיף סיווגים חדשים
 745קרקע תפוסה בתעשיה ו/או מלאכה /₪ 4.42מ"ר
/₪ 4.42מ"ר
 803מכון אבחון
/₪ 10.2לשנה
 826תחנת שאיבה  /באר מים
הועד המקומי הגיש בקשה מנומקת וצירף טבלת השוואה של תעריפים אלו בישובים אחרים .
החלטה :אושר צו המיסים בית עובד לשנת  /022חברי מליאת המועצה מאשרים וממליצים
להעביר לאישורו של משרד הפנים את הבקשות החריגות שהוגשו ע"י הועד המקומי .
תקציב בית עובד יבוא לדיון בישיבת המליאה הקרובה .
אשור הגדלת תב"ר סיפרייה
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלת תב"ר מסך  ₪ 150,000ל –  ₪ 200,000הגדלת מבנה
הספרייה המקום קטן מלהכיל.
אושר.
תקציב וצו מיסים גן שורק לשנת ./022
ראש המועצה :מבקש לאשר תקציב וצו מיסים גן שורק לשנת 2013
תקציב וצו מיסים גן שורק לשנת  /022אושר כפוף להחלטות מליאת המועצה מעת לעת
והנחיות משרדי הממשלה השונים.

אשור תב"ר לרכישת ממ"דים
ראש המועצה :מבקש לאשר רכישת ממ"דים למעונות יום של המועצה וזאת לאור המצב הביטחוני
הקשה -היתה בעיה עם המעונות מדובר על סדר גודל של כ –  ₪ 200,000לכל המעונות הקיימים
היום .
אושר.

הישיבה ננעלה.
נרשם ע"י א .חיימוביץ.
בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה

