מספרנו 273472 :

פרוטוקול ועדת כספים מס'  3לשנת 2019
שהתקיימה ביום ראשון ,24/03/2019 ,י"ז אדר ב ,תשע"ט ,בשעה 16:00
חברי ועדה -נוכחים :
מר משה פדלון
גב' איה פרישקולניק
מר יהונתן יסעור
גב' מאיה כץ
מר אייל פביאן

מוזמנים קבועים :

מר ג'ו (יוסף) נסימוב
רו"ח רוני חדד
עו"ד ענת קרן בהרב
רו"ח הילה רוזן
רו"ח אורנה
גולדפריינד
רו"ח יעל טבצניק
מר שלומי אסולין
גב' מישל עצמון

נוכחים:

מר אהרון סלצברג
מר אמיר זיו
מר בועז מייזל
גב' ענת לזרוביץ
גב' ליטל אזרד
גב' טלי שרפסקי

נעדרו :

מר אלעד צדיקוב
מר משה וקנין
מר עפר לוי
מר צבי וייס
גב' דנה אורן ינאי
מר יוסי קוממי
מר יהודה בן עזרא
גב' רינה זאבי

-

-

ראש העירייה ,יושב ראש ועדת כספים
סגנית ומ"מ רה"ע וחברת ועדה
חבר מועצה וחבר הוועדה
חברת מועצה וחברת הוועדה
חבר מועצה וחבר הוועדה

-

סמנכ"ל בכיר לעירייה
גזבר העירייה
יועצת משפטית לעירייה
מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית גזבר
מנהלת אגף חוזים ותב"רים

-

חשבת העירייה
מנהל אגף הכנסות העירייה
מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
מנהל אגף הרווחה
מנהל אגף תקשוב
מנהל אגף בטחון
חשבת אגף רווחה
חשבת אגף תקשוב
חשבת אגף בטחון

 חבר מועצה וחבר וועדה חבר מועצה וחבר הוועדה סגן רה"ע וחבר הוועדה חבר מועצה וחבר הוועדה חברת מועצה וחברת הוועדה חבר מועצה וחבר ועדה מנכ"ל העירייה -מנהלת מח' ארגון ותיאום ,לשכת סמנכ"ל בכיר

על סדר היום :
א .אישור תב"רים

ב .הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות – שינויים ג'
ג .בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
ד .בקשה לפתיחת עשרה חשבונות בנק לגני ילדים
ה .בקשה לפתיחת חשבון בנק – בנק מוניציפל בע"מ (לשעבר  :בנק דקסיה בע"מ)
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
א .אישור תב"רים
 .1שינוי מימון והקטנת תב"ר מס'  – 1986פרויקטים דחופים בצ"מ ( 2017/2018מינהל כללי)
שינוי
מסגרת תקציב
מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
עד 31.12.2018
2019
 2020ואילך
סה"כ
מקורות מימון 2019
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות מ .הרווחה
סה"כ

6,400,000
()2,380,273
2,380,273
6,400,000
()2,121,173
()259,100
()2,380,273

6,400,000
()2,380,273
3,569,727
()2,175,168
()355,105
150,000
()2,380,273

()2,380,273
2,380,273
()53,995
()96,005
150,000

הבקשה לאשר  :הקטנת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 2,380,273לשנת  2020ואילך.
שינוי מימון בסכום של  ₪ 150,000השתתפות משרד הרווחה מקרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.

מאיה כץ  :איך יודעים שמקטינים את הסכומים ,מבקשת הסבר
אורנה גולדפריינד  :תב"ר  1986הינו תב"ר עבודות קטנות לשנים ,2017-2018הפרויקט הסתיים
ולפיכך מתבקשת הקטנת ההיקף .יש תב"ר חדש לשנים  .2019-2020הבקשה הינה בעקבות תקבול
משרד הרווחה ולכן מתבקש גם שינוי מימון.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .2שינוי מימון וסגירת תב"ר מס'  – 1854בניה חדשה בי"ס אופק (החברה לפיתוח הרצליה)
שינוי
מסגרת תקציב
מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
עד 31.12.2018
2019
סה"כ

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתתפות מ .החינוך
סה"כ

3,498,880
2,101,120
5,600,000

3,078,656
2,521,344
5,600,000

()420,224
420,224

הבקשה לאשר  :שינוי מימון בסכום של  ₪ 420,224השתתפות משרד החינוך מקרן עבודות פיתוח.
סגירת תב"ר והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של ₪ 19,938

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .3שינוי מימון תב"ר מס'  – 1991שיפוץ הספריה בנורדאו (החברה לפיתוח הרצליה)
שינוי
מסגרת תקציב
מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
2,000,000
()1,900,000
1,900,000
2,000,000

עד 31.12.2018
2019
 2020ואילך
סה"כ
מקורות מימון 2019
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
סה"כ

2,000,000
()1,900,000
1,900,000
2,000,000

()1,900,000
()1,900,000

()1,900,000
()1,900,000

1,900,000
()1,900,000

הבקשה לאשר  :שינוי מימון בסכום של  ₪ 1,900,000קרן עבודות פיתוח מקרן עודפי תקציב רגיל

אורנה גולדפריינד  :בספר התקציב  2019היתה הקטנה של  1.9מלש"ח מקרן עבודות פיתוח .מקור
המימון של התב"ר הינו קרן עודפי תקציב רגיל ולפיכך ההקטנה צריכה להיות מאותו מקור מימון.
מאיה כץ  :בזמנו שיפוץ הספריה היה בדין ודברים גדול ,האם הגיעו להבנות ? במידה וכן מבקשת
ראות מסמך הסכמות.
ראש העיר  :הגענו להסכמות ,יועבר לעיונך מסמך.
הצבעה :
בעד :
משה פדלון

:

ראש העיר ,יו"ר הוועדה

איה פרישקולניק
אייל פביאן
יהונתן יסעור

:
:
:

סגנית ומ"מ רה"ע ,חברת ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

נמנעת  :מאיה כץ ,חברת ועדה

** עד להמצאת מסמך ההבנות
החלטה :יועלה לאישור המועצה

ב .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ג'.
הילה רוזן :מובאת לאישורכם הזזה תקציבית ג' לשנת 2019
מאיה כץ  :מבקשת לדעת מדוע לא אוחדו ס.ת 1742000100 .ו  ,1230000590שניהם עוסקים בתוספת
תקן למזכירת מח' ניקוז.
הילה רוזן  :מדובר בהוצאה מול משיכה מהקרנות ,הוצאה מול הכנסה.
הצהרת הגזבר  :יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע.
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הצבעה :
בעד :
משה פדלון

:

ראש העיר ,יו"ר הוועדה

איה פרישקולניק
אייל פביאן
יהונתן יסעור

:
:
:

סגנית ומ"מ רה"ע ,חברת ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

נמנעת  :מאיה כץ ,חברת ועדה

החלטה :יועלה לאישור המועצה
ג .בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
שלומי אסולין  :מובאים לאישורכם  9מקרים בבקשה למחיקת חובות ,ע"ס  ,₪ 370,384.00לאחר
שנדונו בוועדות המתאימות ומערכו בדיקות מקצועיות ,אנו ממליצים לאשר את המחיקה.
אייל פביאן  :האם הפשרות הושגו בהבנה ולא ניתן היה לקבל יותר ?
גזבר  :הבקשות הועלו לאישור ועדת הפשרות ,הכוללת את גזבר העירייה ,יועמ"ש ונת"צ ,לאחר דיון
בבקשות ובחינת המלצות הגורמים המקצועיים ,ממליצים לאשר.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ד .בקשה לפתיחת עשרה חשבונות בנק לגני ילדים
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ה .בקשה לפתיחת חשבון בנק – בנק מוניציפל בע"מ (לשעבר  :בנק דקסיה בע"מ)
גזבר  :על מנת שנוכל לקבל את המענקים ממפעל הפיס ,על הרשות לפתוח חשבון עזר ייעודי בבנק
מוניציפל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
הישיבה נעולה.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
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