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אישור פרטיכל ועדת שמות (הנצחה) מיום . 23.1.2011
מר אלי ברונשטיין:

הועדה ממליצה להנציח את זכרו של דוד שטרית ז"ל
ולקרוא למרכז לגיל הרך על שמו.
הועדה ממליצה להנציח את זכרו של עמי אבוטבול ז"ל
ולקרוא למתחם הבמה המרכזית "מתחם עמי לאירועים".
הועדה ממליצה לתת שם לכיכר הנמצאת ליד ביה"ס זינמן
ע"ש העיר התאומה אנדרנך וכן נטיעת פארק במימון
תושבי אנדרנך ודימונה ,כמו כן הועדה ממליצה לשנות
החלטה ולהוסיף את שמו של יוסף גלאון ז"ל לפארק
המגשימים.

מר אלי ברונשטיין:

יש הארות או הערות?

מר אלי ברונשטיין:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת שמות מיום ?23.1.2011

בעד – פה אחד.
החלטה מס'  – 133פרטיכל ועדת שמות (הנצחה)מיום  23.1.2011מאושר.
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אישור תבר"ים.
מר אלי ברונשטיין:

להלן רשימת תבר"ים.

חדשים
 - 230גן כיתתי בנועם חיים -

 – 1,293,000פיס

 - 231שיקום נחל אשלון ליד דימונה

 – 79,000ועדת עזבונות

סגירה
 - 901תאורה במגרשים

()80,24

 - 149סימון כבישים

41

 - 203ציוד מועדון גמלא

()563,08

 - 918תאורה במגרש אימונים

13,639,04

מר אלי ברונשטיין:

מי בעד?

בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 134
.3

רשימת תבר"ים מאושרת.

תוספת לסדר היום של חבר מועצת העיר מר אלי סיגרון בנושא ביטול תשלום
ארנונה על חניות פרטיות לכלי רכב ומחסנים.
מר אלי סיגרון :דימונה היא לא תל-אביב ולא יתכן שתושבים אשר בנו וילה יקבלו
תשלום ארנונה על המקלט בגובה של  50%משיעור הארנונה
ואילו עבור חניות ומחסנים ישלמו התושבים תשלום מלא.
מר ז'אקי אסרף:

על חניה מקורה משלמים ארנונה כמבנה לכל דבר.

מר אלי סיגרון :בעיר אשדוד תושבי העיר פנו לבג"צ כנגד תשלום ארנונה עבור
חניות ומחסנים וזכו בתביעה.
מר ניסים פרץ :פונה ליועץ המשפטי ומבקש לדעת האם יש אפשרות לבטל את
גביית הארנונה לחניות ומחסנים ולהקל על התושבים.
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עו"ד מנחם בן-טובים :ההצעה לסדר לשנה הנוכחית אינה רלוונטית משום
שהמועצה כבר הטילה ארנונה ותקציב העירייה לשנת
 2011אושר בהתאם.
תאורתית ישנה אפשרות לשנות תעריפי ארנונה (להקטין
או להגדיל תעריפים או לשנות סיווגים וכיוצ"ב) באמצעות
קבלת אישור חריג משר הפנים ושר האוצר בהתאם לחוק
ההסדרים במשק המדינה וסעיף  10לתקנות .יש להעלות
את הנושא בועדת כספים עם נימוקים להחלטה והסבר
כיצד יושלם הפער הנובע מההפסדים בהכנסות.
מר מוסאי אבנר:

הרעיון הינו מצוין יש להביא נתונים מדויקים על כמה כסף
מדובר ומה המשמעות הכספית של ההפרשים.

מר אלי סיגרון:

לאף אחד מאיתנו אין אינטרס לפגוע בחינוך וברווחה אולם
בהתאם לחוק אין אנו יכולים לגבות ארנונה בגין חניות
ומחסנים.

עו"ד מנחם בן-טובים :על מנת שניתן יהיה לדון ולהצביע במליאה יש לבצע
תהליך בסדר מסוים להלן ,על האגפים הרלוונטים להעביר
לועדת הכספים את הנתונים של הגבייה בגין מחסנים
וחניות מקורות .ועדת הכספים תדון בסוגיה ותעביר את
המלצותיה המנומקות למועצת העיר .לרבות הסבר כיצד
יושלם הפער שנוצר בגין הירידה בהכנסות ,עם הנחת
נתונים בפני המועצה יחד עם כל ההסברים תצביע המועצה
ואם המועצה תאשר יועבר הנושא לאישור השרים ורק
אחרי אישור השרים ניתן יהיה לבצע הפחתה או ביטול.
ללא קיום ההליך המסודר וקבלת התשובות המתאימות לא
ידונו בבקשתינו.
מר אלי סיגרון:

מבקש לדעת מיועץ המשפטי האם גביית הארנונה עבור
החניות והמחסנים היא בהתאם לחוק.

עו"ד מנחם בן-טובים :התשובה חיובית.

______________
אלי ברונשטיין
מ"מ ראש העיר

_______________
קליין שוקי
ר.מנהל כללי
מזכיר העיר
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