יום שלישי י"ב אדר תשע"ב
 6מרץ 2012
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  110מיום 6.3.2012
נוכחים :דוד יוסף ,עופר בוזי ,אפי גוטמן ,אברהם בורוכוב ,שלום ימין ,סבח יוסף.
חסרים :חנן בנימינוב ,טל אשכנזי ,יובל דוידוביץ' ,יחזקאל שקד ,עו"ד יעקב נחום,
עו"ד ליאת שוחט ,ננה חן ,עו"ד עוזי אהרון ,שאול סאלם.
מוזמנים :רמי בן סעדון ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1עדכוני תקציב .2012
 .2עדכון טבלת התב"רים לשנת  ,2012שאושרה בישיבת המועצה מס'  104מיום
.19.1.2012
 .3אישור תב"ר מס'  - 1235שיקום קווי ביוב ומים בסקיה א' בסך .₪ 1,012,000
 .4אישור לפתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ  -בניית אולם ספורט בשכונת
נווה רבין.
 .5סגירת תב"רים לשנת .2011
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סעיף מס'  - 1עדכוני תקציב 2012
ראש העירייה:
מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת  2012המפורטים בפרוטוקול זה להלן.
הבקשה לעדכון התקציב נשלחה לחברי המועצה.
וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר.
סעיף
6111-110
7690-752
8132-750
8179-750
8110-110
8422-849
6160-840

תקציב
שם הסעיף
מאושר
1,889,000
שכר הנהלת העירייה
20,000
עבודות קבלניות  -ניקיון
950,000
ניקיון בבתי ספר יסודיים
12,000
קידום נוער  -עבודות קבלניות
שכר מינהל חינוך  -תוספת  50%משרה 2,151,000
צרכים מיוחדים
100,000
צרכים מיוחדים

מי בעד אישור עדכוני התקציב לשנת ?2012
בעד :פה אחד.
החלטה :עדכוני התקציב לשנת  ,2012מאושרים.

עדכון
-101,000
40,000
7,000
11,000
43,000
100,000
100,000

סה"כ
תקציב
מעודכן
1,788,000
60,000
957,000
23,000
2,194,000
100,000
-
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סעיף מס'  - 2עדכון טבלת התב"רים לשנת  ,2012שאושרה בישיבת המועצה מס'
 104מיום 19.1.2012
ראש העירייה:
מבקש לאשר שני עדכונים לטבלת התב"רים לשנת  ,2012שאושרה בישיבת המועצה
מס'  104מיום .19.1.2012
עדכון ראשון
בשורה  40בטבלה  -עדכון תב"ר בניית גנ"י בנווה רבין.
במקום  ₪ 630,000בעמודה "אחר" ,יבוא .₪ 646,510
מקור המימון  -מפעל הפיס.
עדכון שני
להוסיף שורה בטבלת התב"רים לשנת .2012
מיתון תנועה רחוב ההסתדרות ע"ס .₪ 1,000,000
מקורות מימון :משרד התחבורה .₪ 800,000 -
קרנות הרשות .₪ 200,000 -
הבקשה לעדכון טבלת התב"רים לשנת  2012נשלחה לחברי המועצה.
וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד עדכוני טבלת התב"רים לשנת ?2012
בעד :פה אחד.
החלטה :עדכוני טבלת התב"רים לשנת  ,2012מאושרים.
סעיף מס'  - 3אישור תב"ר מס'  - 1235שיקום קווי ביוב ומים בסקיה א' בסך
₪ 1,012,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר מס'  - 1235שיקום קווי ביוב ומים בסקיה א' בסך .₪ 1,012,000
מקורות מימון :מקרן שיקום  -רשות המים .₪ 706,000
.₪ 306,000
קרנות הרשות -
הבקשה לאישור התב"ר נשלחה לחברי המועצה.
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד תב"ר  1235לשיקום קווי ביוב ומים בסקיה א'?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  - 1235שיקום קווי ביוב ומים בסקיה א' בסך ,₪ 1,012,000
מאושר.
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סעיף מס'  - 4אישור לפתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ  -בניית אולם
ספורט בשכונת נווה רבין
ראש העירייה:
מבקש לאשר פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לבניית אולם ספורט בשכונת
נווה רבין.
הבקשה לאישור פתיחת החשבון נשלחה לחברי המועצה.
וועדת הכספים דנה בבקשה לפתיחת החשבון והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל לבניית אולם ספורט בשכונת נווה
רבין?
בעד :פה אחד.
החלטה :הבקשה לפתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לבניית אולם ספורט
בשכונת נווה רבין ,מאושרת.
סעיף מס'  - 4סגירת תב"רים לשנת 2011
ראש העירייה:
מבקש לאשר סגירת תב"רים לשנת  ,2011המפורטים בפרוטוקול זה להלן.
אושר ע"י
משרד
הפנים
מס' תב"ר שם התב"ר
75,000
75,000
1173
200,000
200,000
1178
200,000
200,000
1194
600,000
600,000
1217

אושר ע"י
המועצה
75,000
200,000
200,000
600,000

סה"כ
תקבולים
12/11
75,000
200,000
200,000
600,000

סה"כ
תשלומים
12/11
75,000
200,000
200,000
600,000

מי בעד אישור סגירת תב"רים לשנת  ,2011המפורטים בפרוטוקול זה?
בעד :פה אחד.
החלטה :סגירת התב"רים לשנת ,2011שמספריהם  ,1217 ,1194 ,1178 ,1173מאושרת.
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דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

