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19/06 מן המנייןפרוטוקול ישיבה   

 

 17, תשע"ט י"ד בסיוןשהתקיימה ביום שני, , מן המניין  פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019 ביוני

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

, שלומי ב רגבת מזרחי, אבי, אפרשחר איתן, שניר שבתאי, אביטל תבור חברי המועצה:

 , ז'קלין בן עמי אריקסוןטרםשלום סלמה, אלינור בראל, 

 

 מנחם ברגב, קרן מאיר נעדרו:

 

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי צוות מקצועי:

 גזבר -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק ווקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה -אושרת נגר

 סת המועצהמהנד- -מן שמש יששרון פ

 

 

 על סדר היום:

 04.05.19בהמשך להמלצת ועדת תמיכות מיום  2019אישור מתן תמיכות לשנת  .1

 12/2018הצגת דו"ח רבעוני  .2

 03/2019הצגת דו"ח רבעוני  .3

 

 בברכה,

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 את המועצה:יריכוז החלטות מל

ת דהמשך להמלצת ועב 2019מתן תמיכות לשנת מליאת המועצה מאשרת את  1

 04.05.19תמיכות מיום 

 

 :דיון והחלטות

 

 04.05.19בהמשך להמלצת ועדת תמיכות מיום  2019אישור מתן תמיכות לשנת  – 1סעיף מספר 

 

על מנת לאפשר לכולם להגיש את הדיון הסכמנו לדחות בהמשך לישיבה הקודמת בה  איתי ויסברג:

אנו , . לפיכךשו ועומדים בדרישותכולם הגיאני שמח לדווח ש את כלל הטפסים

על מנת שנוכל להעביר את הכספים , מלצות ועדת תמיכותכל הנדרשים לאשר את 

 לעמותות.

 מי בעד?

 הצבעה: 

 11 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 -24החלטה מס'  

 04.05.19בהמשך להמלצת ועדת תמיכות מיום  2019מתן תמיכות לשנת מליאת המועצה מאשרת 

 

 12/2018הצגת דו"ח רבעוני  – 2 סעיף מספר

 

, ללא שינויים מיוחדים. תוספת בעודף 2017היקף דומה לשנת  - 2018מאזן  - 1טופס  :צור אוריון

שבאה לידי ביטוי בצורה מינורית במזומנים בגלל  ₪ליון ימ 9-רים בסך של כ"תב

וות ירידה . עומס מל2019ם שצומצמו ברבעון הראשון של שנת "ריגירעונות מימונים בתב

 מינורית, ירידה בחייבים, ירידה בהיטלים.

ה חיובית יתקציב שוטף מאוזן לאחר עדכון תקציב שביצענו, סטי -תקציב רגיל   - 2טופס 

שנרשמו השנה( הכנסות  17באגרות חוץ, בהסעות, ובהכנסות מקרן קיסריה. )הכנסות 

ול בתקבולים ממשרד נוספות בארנונה שקוזזו בכיוון ההפוך בסכום דומה במים. גיד

 החינוך

מש"ח( מלוות  3.5עליה בהכנסות ממשרד החינוך כתוצאה מבנית המשלב ) – 3טופס 

 ירידה )פחות מימושים של אבני דרך באותה שנה(

 ( מש"ח1.5( וכבישים )1.5( הלוואה )7( פרחים )9ביצוע עיקרי בית ספר משלב ) – 4טופס 

 כמו שנה קודמת 98%ארנונה מים  99%שיעור גביה  – 5טופס 

 1.5%עליה במטרז' למגורים של  – 6טופס 

 עמידה בתקציב –שכר  – 7טופס 
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 03/2019הצגת דו"ח רבעוני  – 3סעיף מספר 

 

תוספת בהיקף המאזן שנובעת בעיקר מגביית היטלי  – 1.2019מאזן  - 1טופס  צור אוריון 

רים. בנוסף, "ם במקביל להגדלת יתרות בתבפיתוח לפיתוח שכונת ההדרי

רים כתוצאה מקבלת כספי המשלב חזרה )צמצום "הקטנת גרעונות זמניים בתב

 ( בנוסף, ירידה בספקים, עליה בקרנות, עליה בחייבים2019-שליש מהגרעון ב

מוצג עדיין ללא עדכון התקציב, הגרעון נובע בעיקר  -תקציב רגיל   - 2טופס 

מים ומעיתוי גביית ההכנסות מהסעות שנגבו כל שנה ברבעון מעונתיות במשק ה

3. 

 מש"ח הן ממשרד החינוך קבלת כספי המשלב  2.7ההכנסות בסך  – 3טופס 

 סיום פרויקטים משנה קודמת בעיקר בנדיב וסיום גן זרעוניה. – 4טופס 

 ירידה בשיעור הגביה בעיקר בתחילת שנה. הנושא בעבודה.– 5טופס 

 .1.5%במטרז' למגורים ביחס לשנה קודמת של עליה  – 6טופס 

 2019עמידה בתקציב  –שכר  – 7טופס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  זאת ננעלת ישיבת המליאה,ב

                                                                                              

 איתי ויסברג                                                                                        ניצן גרמן    

  ראש המועצה                                                                    לית המועצה             "מנכ   

 

 

 

 


