מספרנו297618:

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס'  9לשנת 2020

מיום ראשון ,13/09/2020 ,כד' אלול ,תש"ף ,בשעה 16:00
נוכחים – חברי ועדת כספים:
 ראש העירייה ,יו"ר ועדת כספיםמשה פדלון
 ס' ומ"מ רה"ע ,חברת ועדהאיה פרישקולניק
 סגן רה"ע  ,חבר ועדהעופר לוי
 חבר מועצה ,חבר ועדהיהונתן יסעור
 חבר מועצה ,חבר ועדהרונן סרמן
מוזמנים קבועים:
יהודה בן עזרא
ג'ו (יוסף) נסימוב
אהוד לזר ,עו"ד
רוני חדד ,רו"ח
ענת בהרב קרן ,עו"ד
הילה רוזן
אורנה גולדפריינד
יעל טבצ'ניק
מישל עצמון
רינה זאבי
מוזמנים :
אהרון סלצברג
אמיר זיו
ענת לזרוביץ
אולגה לוקינסקי
ליטל אזרד

-

מנכ"ל העירייה
מ"מ מנכ"ל ,סמנכ"ל בכיר לעירייה
סמנכ"ל פרויקטים
גזבר העירייה
יועצת משפטית לעירייה
ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מנהלת אגף תב"רים
חשבת העירייה
מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ,מרכזת הוועדה
מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

-

מנהל אגף לשירותים חברתיים
מנהל אגף תקשוב
חשבת אגף לשירותים חברתיים
ס' ראש אגף החינוך ,מנהל וכספים
חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע

נעדרו :
צבי וייס
יוסי קוממי
אלעד צדיקוב
דנה אורן ינאי

-

חבר מועצה ,חבר ועדה
משנה לרה"ע ,חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חברת מועצה ,חברת ועדה

על סדר היום :
 .1אישור קיום ישיבת הוועדה ב " "zoomבשל המגבלות בעקבות משבר הקורונה.
 .2אישור תב"רים :
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת
 2020בסכום כולל של  ₪ 1,000,000ממקורות המימון כדלקמן :



מקור מימון

סכום

קרן עודפי תקציב רגיל

1,000,000

סה"כ

1,000,000

מצ"ב קובץ.

 .3הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט.
 .4העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל.
 .5דו"ח כספי לתאריך  ,30/6/2020כולל תקציר מנהלים.
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר  9לשנת : 2020
 .1אישור קיום ישיבת הוועדה ב " "zoomבשל המגבלות נגיף הקורונה

בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה מתקיימת הישיבה ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות
אפליקציית " ."zoomניהול שיחת הועידה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים
לראות ולשמוע את כולם ,וההחלטות שיתקבלו תהיינה בהתאם לכך.

החלטה  :מאושר פה אחד.

 .2אישור תב"רים
ראש העיר  :הנכם מתבקשים לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים ,מעבר לתוכנית הפיתוח
השנתית המעודכנת  ,2020בסכום כולל של ₪ 1,000,000
יהונתן יסעור  :בסיכום כתוב  1,000,000ועוד  ₪ 1,000,000והסה"כ מיליון ? אבקש הבהרה.
אורנה גולדפריינד :התקציב המעודכן הוא בסך של  2מלש"ח.
במועצה האחרונה מיום  9.9.2020אושר מיליון  ₪ועתה תוספת של עוד מיליון ,סה"כ  2מלש"ח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .3הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט
הילה רוזן  :בהזזה זו אין שינוי במסגרת התקציב .ההזזה העיקרית הינה פתיחה ותקצוב סעיף חדש
להפעלת קפסולות במרחבים העירוניים.
הצהרת הגזבר " :אין שינויים במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע"
 .4העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל.
גזבר  :התב"ר שאישרנו בסעיף  - 1בתוספת של מיליון  ,₪מקורו בעודפי תקציב רגיל ולכן נדרשת
העברת הסכום מתקציב הפיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה.
 .5דו"ח כספי לתאריך  ,30/6/2020כולל תקציר מנהלים.
גזבר  :מונח לפניכם הדוח לתקופה דל יוני  ,2020כולל תקציר מנהלים.
אין שאלות לחברי הוועדה.
החלטה :הדו"ח יועלה לדיווח במועצת העיר.
ראש העיר  :מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה ,שנה טובה.
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
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