
 2202220פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

 

 במשרדי המועצה האזורית זבולון 2220בפברואר  22שהתקיימה במועד 

 
 

 חברי מועצה נוכחים
 

ישורון דב; בארי ספי; הלוי ירון; כהן ידיד; במברגר מנחם; ויסברג דרור; בן עמי מוקי; -ראש המועצה

ברקסמאייר גדעון; חאלדי חמודי; עמריה עלי קראדי; אביהו גלעד; סהר אייל; יוספיאן ישראל; עמירם 

 טנא )מ"מ ילין הרן(

 

 חברי מועצה חסרים

 

 צקי רחל; עמריה נאסר חסן. סילב

 

 מוזמנים
 

מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב; חיים  –מהנדס המועצה; ברוקנר רן  –גזבר; יהודה ליפשיץ  –עודד יניב 

 מנהלת מח' הנהל"ח; –רו"ח; סימונה זילברמן  –יועמ"ש; יהודית שוהם  –מזכיר; עו"ד קרן רוזליס  –רגב 

 

 סדר יום

 

 . 2220לינואר  20ממועד  2002220אישור פרוטוקול המליאה 

 אישור לנוסח מתוקן.  –חוק העזר לסלילה 

 . 2220תקציב המועצה לשנת 

 אישור תבר"ים. 

 שונות.

 דיון והחלטות:

 

 2220לינואר  20ממועד  2002220. אישור פרוטוקול מליאה 0

ים יתקיים לפני לפרוטוקול לפיו דיון בנושא פעילות כדור המ 4.6מוקי בן עמי מבקש לתקן את סעיף 

 חתימת חוזים חדשים לשנה הבאה. 

 

  הוחלט:
 -הפרוטוקול יתוקן כמבוקש באופן של הוספת האמור כדלקמן:

"דיון בעניין פעילות כדור המים יתקיים לפני תחילת עונת המשחקים הבאה. חוזים חדשים ייחתמו לאחר 

 קיומו של דיון כאמור".

 כולל התיקון המפורט לעיל. 20.0.2220מיום  2002220המליאה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 

  2220 -. אישור נוסח חוק העזר לזבולון )סלילת רחובות ותיעול צמוד( התשס"ח2

אישרה המליאה חקיקת חוק עזר לזבולון שעניינו סלילת רחובות ותיעול  402222בישיבת המליאה ממועד 

 צמוד. 

קצועי שנערך על ידי חברת אורבניקס ואושר על ידי התעריפים בחוק העזר נקבעו על סמך תחשיב מ

 חברת ג'יגה לפי הנחיות משרד הפנים.

 נוסח החוק שאושר על ידי המליאה הוגש לאישור משרד הפנים.

בהתאם להנחיות משרד הפנים נוסח חוק העזר שהוגש תוקן בהתבסס על הנוסח המומלץ על ידי משרד 

 אה.הפנים, והנוסח המתוקן מוגש לאישור המלי

 

 לא הצביעו(. 2נמנעים; ) 3נגד ; 2בעד;  9הצבעה: 

 

 הוחלט:



ביישובים בהם נעשו הסכמי פיתוח )כדוגמת נופית( מכוחם שילמו התושבים בגין פיתוח לגורם אחר 

)למעט המועצה( ו0או ביישובים בהם המועצה לא נשאה בהוצאות סלילה שבוצעה לפני תחילתו של חוק 

 )ג( לחוק העזר המוצע בגין בניה שהוספה 0 תיווסף לנכס. 2ים כאמור בסעיף העזר, לא יחויבו בעלי נכס

 

 .2220 -לאשר את חוק העזר לזבולון )סלילת רחובות ותיעול צמוד( התשס"ח

 

 2220. תקציב המועצה לשנת 3

 ש"ח מוגשת לאישור בפני המליאה: 20,222,,0,ע"ס  2220הצעת תקציב המועצה לשנת 

 

 מקורות מימון

 ₪  20,032,222ברוטו  ארנונה

 ₪ 3,960,222משרד הפנים  –מענק איזון 

 ₪  26,323,222הכנסות משרדי הממשלה 

 ₪  222,,,20,2הכנסות עצמיות 

 

 הוצאות
 

 ₪  342,222,,4פעולות 

 ₪  6,364,222הוצאות השתתפות בסל ישוב 

עו בשנת המתבסס על ההוצאות והפעולות שבוצ 2220מוצע בפני המליאה תקציב מאוזן לשנת 

מלש"ח שמקורם בכספי  2, והעברת 2220ההכנסות העצמיות והצפויות של הממשלה לשנת ,222

 . 2220לשנת  ,222ההלוואה משנת 

 

מלש"ח שמקורו בחוב כספי בגין  0.2, נוצר חשש לגרעון של 3 -, על פי נתוני הרבעון ה,222בשנת 

לא שולמו. משכך, המועצה אישרה וקיבלה מלש"ח שהגיעו למועצה מבתי הזיקוק, אך  3ארנונה ע"ס של 

נותר עודף בתקציב. לאחר  ,222מלש"ח לצורך סגירת הגרעון, אלא שבסוף שנת  2הלוואת גישור של 

 ₪. 0,0,222בסך של  ,222כאמור לעיל, יוותר עודף קטן לשנת  2220מלש"ח לשנת  2העברת 

 

שובים במועצה, יערך תכנון איסטרטגי התקציב אינו מציג מקור מימון פוטנציאלי לתכנון הצערת היי

 ודמוגרפי של הצערת המועצה ובהתאם תתוקצב תוכנית זו. 

 

שמקורם בחברויות באיגודים וגופים שונים ₪,  902,222המועצה נושאת בנטל תשלומים בסך כולל של 

 כמפורט להלן:

הקישון, איגוד ערים איגוד ערים לכיבוי אש, פרויקט מעברים, ארגון המועצות האזוריות, רשות נחל 

לאיכה"ס, שירות שדה ותחנת ניסיונות )בשיתוף רשויות נוספות לצורך ביצוע בדיקות של חומרים שונים 

 וחקלאות(, רשות ניקוז הקישון.

 

 ₪.  222,,3,22המועצה נושאת בנטל פירעון מילוות בסך כולל של 

 

 הוחלט
 

יועבר לקרן כללית לפעילות ₪( יליון )שני מ₪  2,222,222ע"ס  ,222עודף כספי שייווצר בשנת 

 .2220המועצה לשנת 

)שבעים ואחד מיליון שבע מאות ושמונה אלף ₪ 20,222,,0,פה אחד הוחלט לאשר את התקציב ע"ס 

 .)₪ 

 . אישור תבר"ים6

 משרד הפנים.  –המקור ₪,  622,222פרויקט כביש כניסה לחוואלד ע"ס 

 הוחלט: לאשר.
 


