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נושאים לדיון:
א .העלאת התעריפים הקבועים בצו הארנונה לשנת  ,2019במסגרת העלאה המתחייבת
אוטומטית המוכתבת על ידי משרד הפנים.
ב .הוספת סיווגים צו הארנונה  :מערכות סולאריות הממוקמות על גג נכס וקרקע תפוסה
המשמשת למערכת סולארית.

פרוטוקול מליאה:
א .העלאת התעריפים הקבועים בצו הארנונה לשנת  2019במסגרת העלאה המתחייבת
אוטומטית המוכתבת על ידי משרד הפנים.
הרשויות מחוי בות על פי חוק בהעלאת צו הארנונה .במועצה אזורית

חיים :

גולן ההחלטה לעלות את הארנונה לסכום המינימאלי שמותר לנו
בחוק .המועצה נדרשת ע"י משרד הפנים לבצע פעם ב  5שנים סקר
ארנונה ליצירת מעקב על מענק האי זון.
החלטה:

אושר פה אחד.

ב .הוספת סיווגים צו הארנונה  :מערכות סולאריות הממוקמות על גג נכס וקרקע תפוסה
המשמשת למערכת סולארית.

חיים:

גם בנושא זה משרד הפנים אישר מחירי מינימום ומחירי מקסימום .
אנחנו בחרנו במחיר מינימום  .הכנסה זו חוזר ת לשירות לתושב.

החלטה:

המליאה מאשרת את ההחלטה .נמנע1 :
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