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יום שני א' שבט תשע"ו
 11ינואר 2016
ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  55מיום 11.1.2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,איילה ברטה ,יחזקאל שקד ,ליאת בן בסט ,סבח יוסף ,דוד
חיון ,עו"ד עוזי אהרון ,ננה חן.
חסרים :עופר בוזי ,טל אשכנזי ,ליאור אגאי ,ימית קרקוקלי ,ז'אנה כהן ,יניב דואן.
משתתפים :עופר תודר מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל ,רמי בן סעדון ,דוד חמאני ,איציק
הרשקוביץ.
על סדר היום :דו"ח כספי רבעון  3לשנת .2015
)הישיבה נפתחה בשעה (18:54
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון  3לשנת .2015
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את הדו"ח.
ננה חן:
אבקש לקבל תקציר של המצב.
עופר תודר:
הדוח מתייחס לתקופה של רבעון שלישי לשנת  ,2015קרי החל מה 1.1.15-עד ה .30.9.15-התקציב
הרגיל שמופיע בטופס  2מצביע על עודף של  15אלש"ח .מצד שני ,צריך לקחת בחשבון שרבעון מקביל
אשתקד עמד על עודף של  1.5מלש"ח .זה אינדיקציה בדוח השנתי שהמצב יהיה יותר קשה ,אבל זו
תמונת המצב.
סך הכל הביצוע יחסית נמוך ביחס לתקציב היחסי ,הן בצד ההוצאה והן בצד ההכנסה .בסעיף פרעון
מלוות ותקבולים אחרים קיים תקצוב למחזור הלוואה שבוצעה באוקטובר ,כך שאין ביצוע של
המחזור הלוואה ,אלא רק תקצוב שלה.
ננה חן:
מה האופק?
איציק הרשקוביץ:
כפי שעופר אמר ,ככל הנראה שהשנה תסתיים בגרעון אחרי שנבצע את כל ההפרשות המתבקשות
והרישומים לסוף השנה.
עופר תודר:
בהתייחס לטופס  5גביה בפיגורים ,אם אנחנו מסתכלים על גביית פיגורים בארנונה ,בשנה זו אנו
בהיקף גבייה של  7.4מלש"ח כאשר בתקופה מקבילה אשתקד עמדנו על  13.2מלש"ח.
ננה חן:
איך נערכים לצמצום הגרעון?
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עופר תודר:
קודם כל אנו פועלים בהרבה מאוד תחומים של בדיקת גבייה של הכנסות שלא נגבו בתקופה הקודמת,
אנו משלמים מבחינת נושאים שלא טופלו בנושאים האחרונים ,לרבות גביה משפטית ומדידות שהיה
צריך לבצע ולא בוצעו.
ננה חן:
יש בחינה של מה נכנס לחובות מסופקים ומה עומד?
עופר תודר:
חלק מהפתרון לחובות ,חלקם באמצעות אכיפה משפטית שבדרך כלל מגיעה להסדר ,שזה אלמנט
אחד .האלמנט השני זה הסכמי הפשרה ,על בסיס סעיפים  ,339 ,338שמתאשרים בועדת ההנחות.
ננה חן:
אם אנחנו משווים את הסכמי הפשרה שכעת שמענו עליהם לעומת שנה שעברה?
איציק הרשקוביץ:
אין לנו כרגע נתון כזה .מה שברור שבמהלך השנה הזאת ננקטו פחות צעדים כנגד חייבים .יש לנו
מצבת חייבים די גדולה שאפשר לדלות ממנה כספים ובשנה האחרונה ,נוכח הבעיות שהיו ,כנראה
שקצת הרפו מהגביה ובשנה הבאה זה יצומצם.
עופר תודר:
היקף דוחות החניה בתקופת הבחירות היו מאוד נמוכים וגם האכיפה היתה נמוכה וזה התבצע בדוח
ביצוע .2015
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :הדו"ח הכספי לרבעון  3לשנת  ,2015מאושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:01

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

