מועצה אזורית גזר

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 944
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-
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

על סדר היום:
00

מידע – כולל עדכון דו"ח כספי 034/34

07

אישור פרוטוקולי מליאה מספר 0944 ,945

00

אישור תב"רים0

09

אישור תקציבי ועדים לשנת 07303

07

אישור צווי מיסים לישובים ,לשנת 07303

06

אישור גביית אגרות ,נישואין ,כשרות ומקוואות0

05

עדכון ועדות בקורת בישובים0

04

השתתפות הרשות במתנות לראש הרשות וסגנו0
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

קובץ החלטות
07

אישור פרוטוקולי מליאה מספר 0944 ,945

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקולי המליאה מספר 0944 ,945

00

אישור תב"רים0

תב"רים לאישור ועדת כספים – 0102010
א .תב"רים חדשים
סכום

נושא

מקור מימון

0

רכישת מחשבים לביה"ס גוונים

₪ 700506

מפעל הפיס

2

רכישת מחשבים לישיבת שעלבים

₪ 50,734

מפעל הפיס

3

רכישת מחשבים לתלמוד תורה דביר

₪ 00,694

מפעל הפיס

9

רכישת מחשבים לממ"ד שלהבת בנות

₪ 70,506

מפעל הפיס

5

רכישת מחשבים לגני ילדים חובה

₪ 75,647

מפעל הפיס

6

רכישת מחשבים לאולפנת שעלבים

₪ 45,307

מפעל הפיס

0

פירוק והריסת אסבסט בגן נען

₪ 59,033

משרד החינוך

8

פירוק והריסת אסבסט בגן נצר

₪ 034,333

משרד החינוך

4

פירוק והריסת אסבסט ביה"ס שדות איילון

₪ 79,733

משרד החינוך

4

הערות

בישובים :
בית
חשמונאי ,יד
רמבם כפר
שמואל

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

תב"רים לאישור ועדת כספים – 0102010
א .תב"רים חדשים
סכום

נושא

מקור מימון

 07סולר למקוואות

₪ 073,333

קרנות הרשות  -דת

 00פיתוח גני יוחנן

₪ 077,333

היטל השבחה ישובי

 02פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם

₪ 53,333
₪ 033,333
₪ 033,333
₪ 753,333

היטל השבחה ישובי
קרנות הרשות
השתתפות הישוב

 03פיתוח מושב יציץ

 09פיתוח מושב ישרש

₪ 79,333
₪ 73,333
₪ 73,333
₪ 079,333
₪ 07,333

היטל השבחה ישובי
קרנות הרשות
השתתפות הישוב
היטל השבחה ישובי

 05פיתוח כפר בילו

₪ 077,333

היטל השבחה ישובי

 06פיתוח כפר בן נון

₪ 077,333

היטל השבחה ישובי

 00פיתוח כפר שמואל

₪ 07,333

היטל השבחה ישובי

 08פיתוח כרמי יוסף

₪ 007,333

היטל השבחה ישובי

5

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

תב"רים לאישור ועדת כספים – 0102010
א .תב"רים חדשים
סכום

נושא

מקור מימון

 04הסדרי בטיחות וכביש גישה כרמי יוסף

₪ 943,333
₪ 703,333
₪ 533,333
₪ 057,333
₪ 73,333
₪ 73,333
₪ 757,333

 20פיתוח משמר איילון

₪ 063,333

היטל השבחה ישובי

 22מבני ציבור קיבוץ משמר דוד

 707מליון ₪

היטל השבחה ישובי

 23פיתוח מושב עזריה

₪ 703,333

היטל השבחה ישובי

 29פיתוח מושב פדיה

₪ 73,333
₪ 73,333
₪ 73,333
₪ 073,333
₪ 073,333

היטל השבחה ישובי
קרנות הרשות
השתתפות הישוב

 27פיתוח מושב מצליח

 25פיתוח רמות מאיר

משרד התחבורה
השתתפות הישוב
היטל השבחה ישובי
קרנות הרשות
השתתפות הישוב

היטל השבחה ישובי

 26הסדרת מעגל תנועה ברמות מאיר

₪ 007,333
₪ 007,333
₪ 973,333
₪ 763,333
₪ 793,333
₪ 433,333
₪ 53,333

היטל השבחה

 24אופק חדש פינות עבודה ממ"ד שלהבת בנות

₪ 50,733

משרד החינוך

 20מסוף לקרית החינוך גוונים
 28שביל ביה"ס גוונים סתריה

6

השתתפות משרד
התחבורה
השתתפות הישוב
משרד התחבורה
היטל השבחה

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

תב"רים לאישור ועדת כספים – 0102010
ב .עדכון תב"רים
סכום

נושא

מקור מימון

הערות

0

בניית אולם ספורט קרית חינוך שעלבים

2

נוף איילון בריכת שחיה

₪ 7,733,333
₪ 733,333
₪ 7,933,333
₪ 433,333
₪ 033,333
₪ 0,033,333

קרנות הרשות
השתתפות כספי פיתוח
ממ"י-
פיתוח
חשבון
קרנות הרשות  +בנקים
מנהלת נוף איילון

תוספת
לתב"ר 775

3

בית עוזיאל בניית מועדון נוער

₪ 47,333
₪ 53,333
₪ 077,333

היטל השבחה ישובי
קרנות הרשות

תוספת
לתב"ר 779

9

גני הדר בניית מועדון נוער

₪933,333
₪ 933,333
₪ 473,333
₪073,333
0,593,333

הכנסות מקרנות הרשות
מלוות מבנקים
השתתפות בעלים
קרנות הרשות

*השלמת
הפיתוח
תעשה
מתב"ר
השלמת
תשתיות
פיתוח הישוב

5

6

7

תוספת
לתב"ר 50
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תב"רים לאישור ועדת כספים – 01.2010
ג  .אישרור תב"רים לשנת 2002
מס'

יתרה

נושא

תב"ר

מקור מימון

הבהרות

תקציבית

052

כבישים ומדרכות כפר בילו

₪ 733,333

בעלים  +משרד הפנים

053

כבישים ומדרכות מושב פתחיה

₪ 73,333

בעלים  +משרד הפנים

223

שביל תיירות חקלאית במועצה אזורית גזר

₪0047,734

229

תוכנית אב לפיתוח תיירות מוא"ז גזר

₪ 030,759

220

בניית גן ילדים בבית חשמונאי

₪ 049,450

משרד החקלאות +
קרנות הרשות
משרד החקלאות +
קרנות הרשות
משרד החינוך

290

מבנה יביל לאולפנת שעלבים

₪ 03,500

255

גני הדר בניית מועדון נוער

₪ 046,570

296

גני הדר תשתיות כללי

₪ 95,900

208

קורסים והשתלמויות בנושא איכות הסביבה

₪ 9,577

משרד החינוך  +קרנות
הרשות
בעלים +קרנות הרשות  +לחובת
הישוב
מלוות מבנקים
לחובת
בעלים  +משרד הפנים
הישוב
איכות הסביבה  +קרנות
הרשות

8

לחובת
הישוב

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

תב"רים לאישור ועדת כספים – 01.2010
ד .סגירת תב"רים לשנת 2774
מס'

סכום ביצוע

נושא

הערות

תב"ר
090

כרמי יוסף כבישים ומדרכות

₪ 773,544

085

סימון והתקני כבישים 7335

₪ 66,473

042

הקמת מרכז הפעלה

₪ 030,504

275

שיקום כבישים מושב יציץ

₪ 733,333

276

שיקום כבישים מושב פדיה

₪ 733,333

234

גני יוחנן כבישים וניקוז

₪ 733,333

295

כרמי יוסף כבישים ומדרכות

₪ 733,333

264

רכש  03מכלי מים ועוקב

₪ 73,333

200

בטיחות בדרכים 7334

₪ 97,507

299

כפר שמואל כבישים ומדרכות

₪ 733,333

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים ,אשרור התב"רים וסגירת התב"רים ,כפי
שהוגשו לחברי המועצה0
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

09

אישור תקציבי ועדים לשנת 07303

07

אישור צווי מיסים לישובים ,לשנת 07303

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ועד בית חשמונאי ,כלהלן:
א0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ב0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 4066למ"ר0

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב ועד גני יוחנן כלהלן:

ג0

א0

לאשר את התקציב על סך 0₪ 769,333

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 4050למ"ר (מותנה )₪ 07

נמנע – 0 :מר אבי אביטל

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב ועד יציץ ,ע"ס  ₪ 947,733ולהסמיך את הוועד
המקומי לבצע את הפעולות עפ"י התקציב0
נגד:

 – 0מר אבנר בן-משה0

נמנע - 0 :מר אבי אביטל0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ועד ישרש כלהלן:
א0

לאשר את התקציב ע"ס ₪ 444,333

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,
ג0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 00044למ"ר0

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב ועד כפר ביל"ו כלהלן:

נגד:

א0

לאשר את התקציב ע"ס ₪ 7,475,437

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ג0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 404למ"ר0

0

נמנע0 :

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב ועד כפר שמואל כלהלן:
א0

לאשר את התקציב בסך של ₪ 406,333

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ג0

לאשר צו המיסים לישוב עפ"י  ₪ 06044למ"ר מגורים0

ד0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 06044למ"ר0

נמנעים:

7

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב ועד כרמי יוסף כלהלן:
א0

לאשר את התקציב בסך של 0₪ 755 ,0,540

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ג0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 4060למ"ר (מותנה
)00

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב ועד מצליח ,ע"ס  ₪ 557,333ולהסמיך את הישוב
לבצע הפעולות הרשומות בתקציב0
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב ועד נצר סרני ,ע"ס 0₪ 7,747,333

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב ועד סתריה כלהלן:
א0

לאשר את התקציב בסך 0₪ 475,733

ב0

של להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ג0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 4090למ"ר (מותנה
0)₪ 07

נגד:

 – 0אבנר בן משה

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב ועד עזריה ע"ס  ₪ 057,433ולהסמיך את הוועד
המקומי לבצע את הפעולות עפ"י התקציב0
נגד:

 – 7מר אבי אביטל ,מר אבנר בן משה0

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב ועד פתחיה כלהלן:

נגד:

א0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ב0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 4074למ"ר0

 – 7מר אבי אביטל ,מר אבנר בן משה0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב ועד רמות מאיר כלהלן:
א0

לאשר את התקציב בסך של 0₪ 945,333

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ג0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 09067למ"ר0
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב ועד נוף איילון כלהלן:
א0

לאשר את התקציב בסך 0₪ 0,904,333

ב0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ג0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של  ₪ 09036למ"ר0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב הוועדים:
משמר דוד 0₪ 769,333
נען 0₪ 5,060,333
חולדה 0₪ 544,333
גזר 0₪ 0,909,604

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תקציב ועד משמר איילון כלהלן:

06

א0

להסמיך את הוועד המקומי לבצע פעולות עפ"י התקציב0

ב0

לאשר לישוב לגבות ארנונה מקומית מתושביו בסך של ע"ס 0₪ 004,333

אישור גביית אגרות ,נישואין ,כשרות ומקוואות0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר שהמועצה האזורית גזר תבצע גביית אגרות ,נישואין ,כשרות
ומקוואות 0המועצה האזורית גזר ,תעביר את הכספים שיתקבלו לחשבון מיוחד ,ותפנה את כל
הכספים שייגבו לצורכי דת0

05

עדכון ועדות ביקורת בישובים0

13

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,944מיום ראשון3503707303 ,
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את חברי ועדת הביקורת בקיבוץ גזר:
גיל סגל ,דוד טלר ויואל וינגרטן0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את חברי ועדת הביקורת בכפר בן נון:
גיל גרטל 0נוב אבי 0חיים רנאור0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את חברי ועדת הביקורת בנצר סרני:
ניצני אברהם 0כהן ציון 0אופיר ענת0

04

השתתפות הרשות במתנות לראש הרשות וסגנו0

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את השתתפות הרשות במתנות ו/או בהמחאות לראש הרשות
וסגנו0
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