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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא אישור צו
הארנונה לשנת  2017מיום 27.06.2016
נוכחים:

אנדריי אוזן
יוסי גולדשטיין
ד"ר ארנונה אייל
ערן דורון
מאיר יפרח

 ראש המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציגת עיריית באר שבע – חברה. נציג מועצת רמת נגב  -חבר. -נציג מועצה אזורית אשכול  -חבר.

נעדר:

משה יחזקאל
אמיר מדינה
ד"ר אלי רוזנברג
שמעון אלמליח

 נציג מפעל תרב"מ – חבר (אישור במייל). ממונה מחוז דרום ,משרד הכלכלה (אישור במייל). נציג משרד הבריאות – חבר (אישור במייל). -נציג טבע טק – חבר (אישור במייל).

סגל המועצה :אמנון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אודי ערב
אירית בנדו
חיים אוחיון
ניר חסון
רון רוזן
ליאור ניסקי
צביקה אלוש

 מנכ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועמ"ש המועצה. מהנדסת המועצה. מנהל תפעול. מנהל יחידה סביבתית. מבקר פנים. דוברות ואסטרטגיה. -יח"צ ותקשורת.

סדר יום:
.1

אישור צו הארנונה לשנת .2017

.2

שונות.

1

דיון:
.1

אישור צו הארנונה לשנת 2017
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
ישנה החלטה לפני כשנתיים שצו הארנונה לא יאושר בסוף שנה כפי שהיה בעבר ,אלא בחודש יוני על מנת
שלמשרד האוצר ולמשרד הפנים יהיה זמן להגיב ולתת הערות במידה ויהיו שינויים.
עמירם דרורי:
מציג את צו הארנונה לשנת .2017
על פי החוק ,לא חל שינוי .יש שני סעיפים שעליכם לאשר .האחד ,העדכון האוטומטי שנעשה על ידי
הצמדה של  50%ממדד המחירים לצרכן בין מאי  2015למאי  2016ו 50% -על ידי עדכון השכר הציבורי.
בסה"כ העדכון הינו  1.77%ביחס לינואר .2016
העדכון השני ,הוא סיווג למתקנים סולאריים .הסיווג מחולק לשניים – מערכת סולארית שאינה
ממוקמת על גג נכס כולל הקרקע המשמשת למערכת הסולארית (כמו במועצה) ,ומערכת סולארית
הממוקמת על גג נכס.
בחומר שנשלח אליכם ,צירפתי את התעריפים שמאושרים על ידי משרד הפנים.
עד לשנה הקודמת ,חייבנו את המיזם הסולארי שנמצא במועצה על פי התעריף לקרקע תפוסה.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר את צו הארנונה לשנת .2017
החלטה:
מאושר פה אחד.
כל החברים אשר נעדרו מהישיבה ,אישרו את צו הארנונה טלפונית ובכתב (שמעון אלמליח ,משה
יחזקאל ,אמיר מדינה ,ד"ר אלי רוזנברג).

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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מיום doc.27.06.2016
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