28/03/2016
י"ח/אדר ב/תשע"ו

הנדון  :ישיבת מועצה שלא מן המניין 3-16
הישיבה התקיימה ביום א' ה 27.3.16 -י"ז אדר א' תשע"ו בשעה  19:30במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:

משתתפים:

דוד אזולאי -ראש המועצה

שלומית גז – מזכירת המועצה
מאיר אוחנה -גזבר המועצה

רוית סנדלר-יפה – חברת מועצה
אבי נדיב -חבר מועצה.

עו"ד אהוד רז – יועמ"ש
רו"ח – יעקב זיצר

נאוה כהן-זיגל  -חברת מועצה
שחר גמליאל – חבר מועצה
יפעת שקלים – חברת מועצה
שי פיינר – חבר מועצה
על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2-16
 .2הצגת תוכנית הבראה – מצ"ב
 .3הצגת דו"ח רבעוני  – 4-15מצ"ב
 .4פתיחת תב"ר ע"ס  57,851אש"ח – תקציב ייעודי להערכות לתרחיש צפוני (משרד הפנים) –
מצ"ב
נדון והוחלט:
לסעיף  – 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2-16
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 2הצגת תוכנית הבראה
דוד :כפי שצוין גם בפעם הבאה הקודמת בשעה טובה קיבלנו תוכנית הבראה לאחר שאישרנו את
העקרונות.
שחר :אני שמח שכך מוצגת תוכנית ההבראה ,נראה שהושקע בה מאמץ רציני ,כך צריך להגיש,
הכל מובן.
התנגדנו פעם קודמת בגלל אופן ההגשה והעלאת הארנונה ב .4% -
עדין אנחנו חושבים שהעלאת ארנונה לא עניין ,הנטל הוא על כל הנכסים ולא רק על התושבים.
בעד :דוד ,אבי ,רוית ונאווה
נמנע :יפעת ,שחר ושי
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לסעיף  – 3הצגת דוח רבעוני 4-15
הוצג ע"י רואה החשבון יעקב זיצר:
נכסים נזילים .₪ 460.000
חייבים.₪ 424.000 :
רכוש שוטף .₪ 966.000
הכנסות עצמיות רושמים על בסיס מזומן ,משרדי ממשלה יהיו רשומים.
מבחינת השקעות אין למטולה השקעות המיועדות לקרן לעבודות פיתוח.
יש השקעה של  14מיליון  ₪שזה בחברת המים – תאגיד התנור.
הגרעון 3 :מיליון .₪
גרעון שוטף.₪ 600.000 :
גרעון נצבר  – 3.6גרעון לא קטן ביחס לתקציב.
עומס מלוות  5.6מיליון  - ₪ירידה מתחילת השנה מ –  6.5מיליון .₪
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 4פתיחת תב"ר ע"ס  57,851אש"ח – תקציב ייעודי להערכות לתרחיש צפוני (משרד
הפנים)
קיבלנו תקציב ממשרד הפנים ללא מצ'ינג לרכישת ציוד בטחון.
החלטה :מאושר פ"א
הישיבה הסתיימה בשעה19:36 :
רשמה :שלומית גז – מזכירת המועצה

בכבוד רב,
-----------------------------

----------------------------

דוד אזולאי

שלומית גז

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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