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: סדר יום

 
 .גיבוש המלצת ועדת הכספים-  אגרות ביוב מבני ציבור  .1

 
 

 :דיון

 נערך דיון זה 22.11.20 וב 15.11.20בהמשך לדיוני הועדה בנושא שהתקיימו במפגשים שנערכו ב :  אגרות ביוב מבני ציבור .1
 .במטרה לגבש את המלצת הועדה למליאה בנושא

. לבקשת החברים נערכה בדיקה לגבי צפי חיוב אגרות הביוב למבני ציבור במועצה ובישובים וצפי חיוב הארנונה של קולחי משגב
צפי חיוב אגרות הביוב עבור מבני ציבור .  ח" אלש80לימור מעדכנת שצפי חיוב הארנונה שקולחי משגב תחל לשלם יהיה כ 

 .ח עבור מבני ציבור בישובים" אלש180 – 150וכ , ח" אלש90 – 80במועצה יהיה כ 
 :בדיון שהתקיים עלו הנקודות הבאות

 .חברי הועדה חושבים שיש לשפות את הישובים בעבור החיוב החדש -
 .הובהר שיש להצביע על מקור כספי לשיפוי -
 –העברת דיבידנד מהחברה לבעלי החברה / הכנסות הארנונה מהחברה : במהלך הדיון עלו מספר חלופות כמקורות לשיפוי  -

 ועדים –שרותי נאמני ביוב ומים /  ל "רכישת שירותים מהחכ/רכישת שירותים מהמועצה / ד משרדי החברה "שכ/ מועצה 
 .ועוד, 0.4% כ –הגדלת ההעברה לועדים המקומיים בהתאמה לגובה החיובים /  מקומיים 

 .הובהר שבחלופה של העברת דיבידנד קיים קושי נוסף הקשור במיסוי -
 . יובהר סופית היקף חיובי הארנונה של החברה2021במהלך ינואר  -
 .מבקשים מלימור לקבל מהחברה את נתוני אגרות הביוב למבני ציבור בישובים -
 .חברי הועדה מעוניינים שגיבוש החלופה המועדפת כמקור תקציבי  יעשה בשיתוף עם דני ומירב -

 
 :             סוכם

 .הוועדה ממליצה למליאה לאשר שיפוי הולם לישובים בעבור חיוב אגרות ביוב למבני ציבור -
כך שיינתן , הועדה ממליצה למליאה שגיבוש המקור הכספי והמתווה להעברת השיפוי יעשה בשיתוף פעולה של כל הגורמים -

 .מענה תקין והולם
 .1' במסגרת עדכון תקציב מס (שנייה)הועדה ממליצה שאישור המקור התקציבי ומתווה השיפוי יאושרו בעדיפות גבוהה  -
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