מספרנו 319760 :

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 1
מיום ראשון 16/01/2022 ,י"ד שבט ,תשפ"ב ,בשעה 16:00
נוכחים – חברי ועדת כספים:
 ראש העירייה ,יו"ר ועדת כספיםמשה פדלון
 חבר מועצה ,חבר ועדהאייל פביאן
מוזמנים קבועים:
עו"ד אהוד לזר
ג'ו (יוסף) נסימוב
ענת בהרב ,עו"ד
רוני חדד ,רו"ח
אורנה גולדפריינד
יעל טבצניק
מישל עצמון

-

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

מוזמנים נוכחים:
מאיה אלדר
שלומי אסולין
ליאת גמליאל
טלי שרפסקי
רינה זאבי

-

סמנכ"לית העירייה
מנהל אגף הכנסות העירייה
מ"מ חשבת העירייה
חשבת אגף תב"ל
סגנית ראש אגף ארגון ומינהל

נעדרו מהדיון
איה פרישקולניק
עפר לוי
צבי וייס
דרור בן עמי
משה ועקנין
אלעד צדיקוב
יוסי קוממי
דנה אורן ינאי
מאיה כץ
רונן סרמן

-

מ"מ וסגנית רה"ע ,חברת ועדה
סגן רה"ע ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,משנה לרה"ע ,חבר ועדה
חברת מועצה ,חברת ועדה
חברת מועצה ,חברת ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה

על סדר היום :
 .1אישור תב"רים : 2022 -
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2022של  2תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2022בסכום
כולל של  ₪ 3,760,000ממקורות המימון כדלקמן :
סכום
מקור מימון
₪ 260,000
קרן עודפי תקציב רגיל
₪ 3,500,000
אחרים
₪ 3,760,000
סה"כ
תוספת תב"ר אישור תב"רים : 2021 -
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2021של תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2021ממקורות
המימון כדלקמן :
סכום
מקור מימון
(₪ )227,338
קרן עודפי תקציב רגיל
₪ 227,338
אחרים
סה"כ
 .2בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות
 .3דוח רבעוני לשנת  ,2021לתקופה  :רבעון  ,3שנת 2021
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר  1לשנת :2022
 .1אישור תב"רים:
אורנה גולדפריינד ,מנהלת אגף חוזים ותב"רים:
כמפורט בטבלה מדובר ב  2תב"רים,
א .תב"ר חדש – הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן ,אומדן כולל  ₪ 3,730,000מזה ,מימון בסך של
 ₪ 3,500,000ממשרד ראש הממשלה.
ב .נגישות אקוסטית  ,2021במוסדות חינוך – תוספת של  ₪ 30,000של משרד החינוך.
החלטה :אושר פ"א ,יועלה לאישור המועצה.
ג .תוספת לסדר היום :
מדובר בתוספת תקציב ל  ,2021 -כמידי שנה מקבלים השתתפות משרד החינוך בשיפוצי קיץ ,ב
 31.12.2021קיבלנו  .₪ 227,000מבקשת לעשות שינוי מימון ,משרד החינוך מול קרן עודפי תקציב רגיל,
תב"ר  2177תוכנית אב רב שנתית.
החלטה :אושר פ"א ,יועלה לאישור המועצה.

 .2בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות
שלומי אסולין ,מנהל הכנסות העירייה  :לפניכם בקשה לאישור מחיקת חוב  -מקרה בודד של מגורים
בסך כולל של  .₪ 13.242הסכום למחיקה לאחר התחייבות בביהמ"ש לקדם נושא מחיקת חובות
אייל פביאן  :מניח שמוצה הליך אפשרות גבייה.
שלומי אסולין  :כן .המחיקה הינה חוב מושהה על החלטה למחיקת חובות משנת  .2013אין מחיקת
חוב ללא שמיצינו פעולות גבייה.
אושר פה אחד ,יעלה לאישור המועצה

 .3דוח רבעוני לשנת  ,2021לתקופה  :רבעון  ,3שנת 2021
גזבר העירייה ,רוני חדד  :הדו"ח מונח לפניכם ,מבקש להודות ליעל טבצניק על הכנת הדוח .האם יש
שאלות ?
אייל פביאן  :האם יש משהו מהותי בדוח שתרצה להעלות ?
גזבר העירייה  :לא .זהו דוח רבעוני חודש ספטמבר ,אין משהו מיוחד ומעריכים שנעמוד בתחזיות לסוף
שנת .2021
ראש העיר  :תודה ליעל ולחגית היאט על הכנת הדוח  -יעלה לידיעת המועצה.
*הישיבה נעולה *

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