פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית שלא מן
המניין מס" 11/4
הישיבה התקיימה ביום שני ()034.240./4בשעה  0.:..באולם הישיבות בבניין המועצה
נוכחים :
 .1מר סאלח סולימאן-ראש המועצה .
 .2מר ראתב נוגידאת-חבר המועצה .
 .3מר עאטף גועבאט-חבר המועצה .
 .4מר אברהים נוגידאת-חבר המועצה .
 .5מר סאלם עפאן-חבר המועצה.
 .6מר חאלד סולימאן-חבר המועצה .
 .7מר חיראללה דלאשה-חבר המועצה .
 .8מר סאמי נוגידאת-חבר המועצה.
 .9מר עיסא מוסא-חבר המועצה.
נעדרים:
 .1מר באסם פוקרא.
משתתפים-:
 .2עו"ד מרואן טאהא-יועץ משפטי
חסרים:
 .1עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים.
 .2גב" סוריה נוגידאת :יועצת לקידום מעמד האישה.
על סדר היום :

 .1רבעון  4לשנת ( 2115מצ"ב).
 .2תקציבים בלתי רגילים .
 .1רבעון  4לשנת ( 2115מצ"ב) .מר מרואן דלאשה-גזבר הרשות" :תמצית מאזן-טופס :"1
נכסים:
קופה ובנקים 14444 :אלפי  ( ₪יתרות בבנקים).
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הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו 2122 :אלפי . ₪
חייבים –תשלומים לא מתוקצבים 81 :אלפי . ₪
השקעות:
השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח  934 :אלפי . ₪
השקעות במימון קרנות 18554 :אלפי  ( ₪תאגיד מים וביוב ודמי ניהול פנסיה תקציבית)
גרעונות  /עודפים בתקציב רגיל ובלתי רגיל :

גרעון נצבר בתקציב הרגיל לתחילת שנה 4 :אלפי ₪
סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון  4 :אלפי .₪
עודף (גרעון) שוטף בתקציב הרגיל  2524 :אלפי . ₪
עודף מצטבר לתחילת שנה  5558 :אלפי . ₪
עודף מצטבר בתקציב הרגיל ליום  8478 :31.12.2415אלפי ₪
העברה עודפי שנים קודמות לתקציב רגיל  4 :אלפי . ₪
גרעון מצטבר בתקציב בלתי רגיל 4 :אלפי .₪
עודף מימון זמני בתב"רים )2289 ( :אלפי .₪
גרעון מימון זמני בתב"רים 2566 :אלפי .₪
התחייבויות:
בנקים ומשיכות יתר 4 :אלפי ש"ח
מוסדות שכר  3447 :אלפי ₪
ספקים וזכאים 5352 :אלפי .₪
קרנות :
קרנות בלתי מתוקצבות ( 974 :היטל מים ,היטל ביוב ,היטל השבחה וקרן לעבודות פיתוח)
קרנות מתוקצבות( 18557 :תאגיד מים וביוב  ,דמי ניהול פנסיה תקציבית).
עומס מלוות:
 619אלפי  ( .₪לא כולל מלוות ביוב)
חייבים בגין אגרות והיטלים  29191 :אלפי .₪
תקציב רגיל  -טופס : 2

סה"כ הכנסות 52442 :אלפי ( ₪הוצגו כל סעיפי הכנסה)
סה"כ הוצאות 49522 :אלפי ( ₪הוצגו כל סעיפי ההוצאה)
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עודף (גרעון) שוטף 2524 :אלפי .₪
גביה וחייבים-טופס :3
ארנונה :

אחוז גביה שוטף כולל הנחות45% :
אחוז גביה שוטף בניכוי הנחות64% :
אחוז גביה מהפיגורים14% :
אחוז גביה לקבלת מענק מותנה . 73.23% -:
מים:

אחוז גביה מהפיגורים3% :
אחוז גביה שוטף  :המים עבר לתאגיד מ11.48-
פחת מים :המים עברה לתאגיד מ.11.48-

ה ח ל ט ה:
לאחר דיון בדוח הוחלט לאשר את רבעון  3לשנת .2415
 .2תקציבים בלתי רגילים-:
מר סאלח סולימאן :יו"ר הרשות :
 2.1תב"ר חדש מס"  –266נגישות אקוסטית –הנגשת  2כיתתות לליקוי שמיעה חט"ב
מערבית.
סכום
הקבלן המבצע
מקור מימון מתכנן
שם התב"ר
. ₪ 64444
משרד החינוך ____________________
נגישות אקוסטית

ה ח ל טה :
הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר.
רשם הפרוטוקול -מרואן דלאשה-גזבר\מזכיר.
מזכיר הרשות  -------יו"ר הרשות
מרואן דלאשה--------סאלח סולימאן
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