מספרנו 302421 :

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 01
מיום ראשון ,03/01/2021 ,יט' טבת תשפ"א ,בשעה 15:00
בשל המגבלות משבר הקורונה הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית "."zoom
נוכחים – חברי ועדת כספים:
 ראש העירייה ,יו"ר ועדת כספיםמשה פדלון
 מ"מ וסגנית רה"ע ,חברת ועדהאיה פרישקולניק
 סגן רה"ע  ,חבר ועדהעפר לוי
 חבר מועצה ,חבר ועדהרונן סרמן
 חבר מועצה ,חבר ועדהאייל פביאן
מוזמנים קבועים:
יהודה בן עזרא
ענת בהרב ,עו"ד
רוני חדד ,רו"ח
אורנה גולפריינד
יעל טבצ'ניק
מישל עצמון

-

מנכ"ל העירייה
יועצת משפטית לעירייה
גזבר העירייה
מנהלת אגף חוזים ותב"רים
חשבת העירייה
מנהלת ועדות עירוניות ,יועל"ן ומרכזת הוועדה

מוזמנים נוכחים:
אהוד לזר
רינה זאבי
אולגה לוקינסקי

-

סמנכ"ל פרויקטים ,לשכת ראש העיר
מנהלת מח' תיאום
חשבת אגף החינוך

נעדרו מהדיון
צבי וייס
אלעד צדיקוב
יוסי קוממי
יהונתן יסעור
משה ועקנין
דנה אורן ינאי
מאיה כץ

-

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

על סדר היום :
 .1אישור קיום הישיבה במליאה ואמצעות אפליקציית .ZOOM
 .2אישור תב"רים
א .שינוי מימון וסגירת תב"ר  2020 -מצ"ב קובץ.
ב .אישור תב"ר : 2021 -
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2021של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2021בסכום
כולל של  ₪ 230,000ממקורות המימון כדלקמן :
סכום
מקור מימון
קרן עודפי תקציב רגיל

22,800

אחרים

207,200

סה"כ

230,000

מצ"ב קובץ.
 .3לידיעה  :דוח משרד הפנים  -רבעוני לשנת  ,2019רבעון  3לשנת  ,2019כולל תקציר מנהלים.
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר  01לשנת : 2021
ראש העיר  :צהרים טובים לחברי המועצה ,מנכ"ל ,חברי הועדה ,הגזבר ,מכובדי כולם .שמח לפתוח
את ישיבת הכספים מספר  01לשנת .2021

 .1אישור קיום ישיבת הוועדה ב " "ZOOMבשל המגבלות נגיף הקורונה
החלטה :מאושר פה אחד.

 .2אישור תב"רים
אורנה גולדפריינד:
א .שינוי מימון וסגירת תב"ר  - 2020 -בתקציב  2020קיבלנו החזר אחרי תקופה ארוכה של 5
שנים ,מכאן שמדובר בשינוי מימון וסגירת תב"ר ב .2020 -
החלטה :מאושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה.
ב.

אישור תב"ר  : 2021 -קיבלנו הרשאה להצטיידות בבי"ס אופק בסך של  207אלפי  , ₪לכן
נפתח התב"ר  ,כולל מימון נוסף ע"ס  23אלפי  ₪מקרנות הרשות.

החלטה :מאושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה.

 .3דוח משרד הפנים  -רבעוני לשנת  ,2020רבעון  3לשנת  ,2020כולל תקציר מנהלים.
גזבר  :מונח לפניכם דוח רבעון מספר  3לשנת  ,2020ריכוז הנתונים בתקציר המנהלים המצורף לפניכם.
הדוח לידיעה בלבד ואינו עולה להצבעה .אני מבקש להבהיר כי לצורך ניתוח הדוח נוטרלו ההנחות
והשיפוי ממשרד הפנים נזקף להכנסות עצמיות .שאלות ?
אייל פביאן  :מבקש מגזבר העירייה לאשר כי עפ"י סיכום רבעון מס'  ,3העירייה סיימה את סך
ההכנסות וההוצאות בהבדל קטן מהתקציב המתוכנן .מעבר להבדל זה ,העודף זהה למה שתוכנן.
גזבר  :העודף נובע בעיקרו מאי ביצוע הוצאות בעקבות משבר הקורונה.
החלטה :הדוח יועלה לידיעת המועצה.
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
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