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 06/18 מיוחדת פרוטוקול ישיבה

 

 16תשע"ח,  אבב 'דשהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 

 במועצה המקומית בבנימינה. 2018  ביולי

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג             משתתפים: 

                       

 ניבה בגין בן ארי ,חנוך אילוז, לפידותרותי             חברי המועצה: 

 עופר צדקה, סתוית הדר אבידר ,, זיו רכלבסקיאבירם שהרבני                                    

 

 , אפרת מזרחירם פיין ,יוסי רן, שלומי סלמה        נעדרו:                    

 

 גזבר -צור אוריון  צוות מקצועי: 

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד

 אגף חק"רמנהלת  -מוניק וקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –אלמגורהילה אטיאס 

 מנכ"לית המועצה -ניצן גרמן מחנאי

 מנהל אגף שפ"מ -יוןבבן ס

 המועצה מבקרת  -גלית פלג

 

 

 

 על סדר היום:

 

 2018עדכון תקציב לשנת  .1

 

 

 

 

 בברכה,

 איתי ויסברג                                                                                                                                                         

 ראש המועצה
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 דיון והחלטות

 

 2018עדכון תקציב לשנת  – 1סעיף מספר 

 

ברגע שנפתחים פערים בין הכנסות להוצאות,  לעדכון תציב?  מה הרציונל איתי ויסברג:

אנחנו מעדכנים את התקציב, גם משרד הפנים אוהב את זה שאתה מכיר 

 או בהוצאות.במצב בין אם היה לך עלייה בהכנסות, 

אנחנו בין היחידים שעושים זאת לפני הבחירות ואז זה לוקח אותנו 

 מאוזנים עד סוף השנה.כ

אש"ח  576 -מסתכמים לסך של כ 2018השינויים המתבקשים בתקציב  צור אוריון:

אש"ח בהוצאות. משמעות השינוי הינה  576 -כ –כ  –תוספת בהכנסות ו 

מש"ח לסך של  95.572הגדלת היקף תקציב המועצה לשנה זו מסך של 

 מש"ח.  96.149

 885עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות ממענק האיזון בסך של 

 210ש"ח, תוספת בהכנסות ממשרד החינוך בגין צהרונים בפרויקט ניצנים א

אש"ח שקוזזו ע"י הפחתה בגביית ארנונת פיגורים שצפויה השנה בעיקר 

בגלל עלית שיעור הגביה בשנתיים האחרונות ועדכון תקציב תקשוב בתי 

 ספר כתוצאה מתקצוב ביתר.

מחוז, עדכון תקציב עדכון ההוצאות כולל עדכוני תקציב חרום לבקשת ה

אש"ח, תוספת  99פינוי אשפה והפיקוח, תוספת תקצוב משכורת הג"א 

אש"ח, תוספת תקציב צהרונים כנגד  50תקצוב כיתת מב"ר באורט 

הכנסות, תוספת בגין שכר סייעות בגנים ובחינוך המיוחד, תוספת לשכר 

חה אש"ח עלפי חוזר משרד הפנים, הפחתת סעיף שכר מנהל רוו 60נבחרים 

אש"ח, עדכונים פחות מהותיים בסעיפים, בית  135בגלל תקצוב ביתר 

עלמין, תחזוקת חשמל, אירועים, הגא, הערכות לשעת חרום ומשכורת 

 ₪. 546,450מחלקת גביה. סך העדכון המדויק הינו 

 

  -הצבעה איתי ויסברג:

 8 –בעד 

 0 –נגד 

 0 -נמנעים
 

 

  

  .2018עדכון תקציב לשנת מליאת המועצה מאשרת :  6החלטה מס' 
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 בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

 

 

 

 

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן    

 המועצהראש                                                                                 מנ"כלית המועצה                


