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פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  /1/1מיום  4בפברואר 91/1
נוכחים :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ליאת מועלם ,הבטמו אייאיו ,יחיאל מושייב.
מוזמנים :עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה,
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה ,רמי בן סעדון – מבקר העירייה ,מלכה מיכאלי –
מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
 ./אישור תב"רים.
 .9דוח רבעוני .91/2
הישיבה נפתחה בשעה /1:41
עופר בוזי - :יו"ר
אני מבקש להוסיף לסדר היום דיון ואישור הדוחות הרבעוניים מאחר והם חלק
מסדר היום של מועצת העיר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הוספת סעיף דוח רבעוני  9112מחוץ לסדר היום.
סעיף  – /אישור תב"רים
עופר בוזי:
מבקש לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אשר נשלחה לחברים ביום .91.1.9112
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
תב"ר  – 1952אנחנו פותחים את התב"ר רק על מועדון הנוער כרגע .לגבי התב"ר
הנוסף שנצטרך לפתוח אנחנו רוצים להיות יותר בטוחים לגבי הסכומים ולכן נביא
את זה לישיבה הבאה.
מדובר בבניית מועדון נוער בנו וה רבין ,שהיה חלק ממרכז הדר ,שיכלול גם בית
כנסת ומרכז הנצחה.
(זה תב"ר של  9מלש"ח שהמימון  1מלש"ח מקרנות ו  1-מלש"ח המרכז לפריפריה).
יחיאל מושייב:
למה לא לעשות קודם את בית הכנסת.
עופר בוזי – יו"ר:
מי בעד?

בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים את כל התב"רים המצ"ב לעיל וממליצים למועצה לדון ולאשר.

סעיף  – 9דוח רבעוני .91/2
עופר בוזי:
מבקש לקבל סקירה מהגזבר בנוגע לדוחות הרבעונים.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
הגשנו את הדוחות הרבעוניים  9 ,1ו  5-לשנת  9112למשרד הפנים שאישר אותם .דוח
יוני אושר על ידי רו"ח מבקר מטעם משרד הפנים .דוח ספטמבר מדבר על גרעון
המצטבר של כ 5-מלש"ח שנובע בעיקרו מאי עמידה ביעדי הכנסות בגביית פיגורי
הארנונה .בימים אלו אנו עורכים את הדוח הסופי השנתי של .9112
עופר בוזי – יו"ר:
הדוחות הוצגו בפני חברי ועדת כספים ויוצגו במליאת מועצת העיר.

הישיבה ננעלה בשעה /1:71
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עופר בוזי
יו"ר וועדת כספים

