מספרנו298436:

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס'  10לשנת 2020

מיום ראשון ,11/10/2020 ,כ"ג תשרי ,תשפ"א ,בשעה 15:30
נוכחים – חברי ועדת כספים:
 ראש העירייה ,יו"ר ועדת כספיםמשה פדלון
 משנה לרה"ע ,חבר מועצה ,חבר ועדהיוסי קוממי
 סגן רה"ע  ,חבר ועדהעופר לוי
 חבר מועצה ,חבר ועדהמשה ועקנין
 חברת מועצה ,חברת ועדהדנה אורן ינאי
 חבר מועצה ,חבר ועדהרונן סרמן
 חבר מועצה ,חבר ועדהאלעד צדיקוב
 חבר מועצה ,חבר ועדהאייל פביאן
מוזמנים קבועים:
יהודה בן עזרא
אהוד לזר ,עו"ד
רוני חדד ,רו"ח
ענת בהרב קרן ,עו"ד
הילה רוזן
מישל עצמון
רינה זאבי
מוזמנים :
בועז מייזל
שלומי אסולין
אולגה לוקינסקי
נעדרו :
צבי וייס
איה פרישקולניק
יהונתן יסעור
מאיה כץ
ג'ו (יוסף) נסימוב
יעל טבצניק

-

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

 מנהל אגף ביטחון וסד"צ מנהלת הכנסות העירייה ס' ראש אגף החינוך ,מנהל וכספים-

חבר מועצה ,חבר ועדה
ס' ומ"מ רה"ע ,חברת ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חברת מועצה ,חברת ועדה
סמנכ"ל בכיר לעירייה
חשבת העירייה

על סדר היום :
 .1אישור קיום ישיבת הוועדה ב " "zoomבשל המגבלות בעקבות משבר הקורונה.
 .2הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – י.
 .3העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל.
 .4דו"ח כספי לתאריך  ,30/6/2020כולל תקציר מנהלים.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר  10לשנת : 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.
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 .2הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – י
רונן וסרמן  80 :מיליון זה סכום שמקבלים מהמדינה ?
הילה רוזן  :הרשות קיבלה  72מלש"ח על ההנחות בארנונה שניתנו על ידה לתושבים בתקופה שבין
מרץ-מאי  ,2020ה 80 -מיליון  ₪הינם הזזה לצרכי רישום ההנחות לפי הנחיית משרד הפנים ,שניתן
ביטוי להנחות גם בהכנסות וגם בהוצאות ,בסך של  80מלש"ח.
רונן וסרמן  80 :זה הנחת ארנונה לעסקים בעת משבר הקורונה ,איפה מתבטא ה  8מלש"ח  ₪להנחת
ארנונה לתושבים ?
ראש העיר  :מדובר בסיוע מהכספים מהתקציב השוטף באם יהיה גידול בהנחות ,נביא לאישור
הוועדה בקשה להגדלת תקציב הנחות בארנונה לתושבים.
אייל פביאן  :מה השתנה בין הקובץ שקיבלנו בזימון לזה שהגיע במייל ממש לפני הישיבה ?
גזבר  :בתשובה לשאלת חבר הוועדה ,השוני בין הגרסאות הוא נוספה הזזה מספר  955בהכנסות
בלבד שמראה את השיפוי שקיבלנו ממשרד הפנים בגין ארנונה לעסקים לחודשים מרץ-מאי .2020
משרד הפנים מבקש לרשום ואנו נצמדים להנחיות משרד הפנים ,עפ"י הנחיות הרישומיות שלהם.
משה ועקנין  :מבקש לחדד כי יש הבטחה של שר פנים שקיים את הבטחתו והכסף נכנס לקופת
העירייה.
ראש העיר  :גם אני הופתעתי ,תוך  72שעות הכסף נכנס לקופת העירייה.
החלטה  :מאושר פה אחד.
הצהרת הגזבר " :יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע"
 .3עדכון והוספת תחומי פעילות בחשבונות
גזבר  :הבנקים מפסיקים אט אט לקבל קהל ומפנים את הקהל לביצוע פעולות באינטרנט או מחוץ
לסניף .בנק הפועלים מחייב להעביר לאישור במועצת העיר ,בנוסף על ערוצי השירות בהם בחרה
העירייה ,את הוספת ערוץ תקשורת בשירות עצמי ,שלא בפני הפקיד אלא "פועלים לעסקים בשירות
עצמי" ,כלומר ,ההפקדה מתבצעת לתיבה ולאחר מכן הבנק מבצע את הפעולה (.)BACK OFFICE
מונח לאישורכם נוסח ,אושר על ידי ועל ידי הלשכה המשפטית ,רשימת בתיה"ס ומוסדות הציבור
בעיר מונחת לפניכם.
החלטה  :מאושר פה אחד.

*הישיבה נעולה *

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