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 6102יוני  62יום שני 
 ב' תמוז תשע"ז

 

  02711272/מיום  7102/9מס'  המניין ןשלא מ פרוטוקול מליאה

 במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב

 

חיים  ,מוני מרדכי,, ענן שיאון, צביקה טוכטרמןערן עמר, מוטי אברג'יל ,ערן דורון : משתתפים

 בורנשטיין.אודי  ,דוד פלמ"ח ,ארז ירדני, שוש זילברבושאילנה שחף, יריב מילוא,  ,הפטדטוגנ

 ן לולו, לאה שורק, דניאלאלי לופו, דוד ב, אליאסף פלמר, ניצה צפריר כהןרחל ביטון,  :התנצלו 

 קלר

 .אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד נוכחים :

 

 סדר יום 

בקשה להעלאה חריגה בסעיפים ספציפיים בצו הארנונה הכולל  6102צו מיסים לשנת אישור  .0

 6102לשנת 

אישור בקשה של ועד מקומי אשלים להעלאה בתעריפי הארנונה לועד המקומי )בכפוף לאישור  .6

 השרים(.

אישור בקשה של ועד מקומי מדרשת בן גוריון להעלאה בתעריפי הארנונה לועד המקומי  .3

 לאישור השרים(. )בכפוף

 מבצע גביית חובות עבר בארנונה. .4

 

אישור בקשה להעלאה חריגה בסעיפים ספציפיים בצו הכולל  1022אישור צו מיסים לשנת  .2

 .1022הארנונה לשנת 

לשרי הפנים  בקשהגשת ההואת  6102צו המיסים לשנת  אתמאשרת מליאת המועצה    חלטה:ה

 . 6102לשנת  מיסיםלהעלאה חריגה בסעיפים ספציפיים בצו ה והאוצר

 4, נגד:  2בעד: 

 

 1022לשנת  אישור בקשה של ועד מקומי אשלים להעלאה בתעריפי הארנונה לועד המקומי .1

 )בכפוף לאישור השרים(.

הגשת בקשה לשרי הפנים ועד מקומי אשלים ל ת את בקש מאשרתמליאת המועצה    החלטה:

 העלאה בתעריפי הארנונה לועד המקומי.והאוצר ל

 0, נגד: 00בעד: 

 

לשנת להעלאה בתעריפי הארנונה לועד המקומי  מדרשת בן גוריוןאישור בקשה של ועד מקומי  .3

 )בכפוף לאישור השרים(. 1022

הגשת בקשה לשרי ל מדרשת בן גוריוןועד מקומי  תאת בקש מאשרתמליאת המועצה    החלטה:

 העלאה בתעריפי הארנונה לועד המקומי.הפנים והאוצר ל
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 0, נגד: 00בעד: 

 

 אישור מבצע גביית חובות עבר בארנונה  .4

תקנות ההסדרים במשק  –מבצע גביית חובות את   מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

 המדינה )הנחה מארנונה( בהתאם להנחיית משרד הפנים 

 

. 

 
 

 רן דורוןע
 ראש המועצה

 

 אלחייקאמיר :  םרש
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