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פרוטוקול מליאה שלא מן המ יין מתאריך  - 1.6.21אישור דוח רבעון מספר  4לש ת 2020
ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון
משתתפים:
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז' יקוב ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלי ג ,מש ה לראש העירייה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה
וכחים:
גרי עמל ,מ כ"ל העירייה
רו"ח שי אהרו וף ,מבקר העירייה
עו"ד חיים שימן  ,היועץ המשפטי
רי ה יוסף ,גזברית העירייה
ימית לוי ,סג ית גזברית העירייה ומ הלת מח' ה ה"ח
יהושע אשכ זי ,דובר העירייה
עדרו:
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
ד"ר דיא ה גיטיס ,חברת מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם אר רייך ,חבר מועצה
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 .1אישור המועצה לדוח רבעון מספר  4לש ת ) 2020לא מבוקר( ,סעיף  1בפרוטוקול ועדת כספים מספר 4
מתאריך ) 11.5.21הפרוטוקול שלח ביום .(12.5.21
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רי ה יוסף ,גזברית העירייה :א י אעבור על עיקרי הדו"ח:
יתן לראות שהגרעון ה צבר של ו בתקציב הרגיל הצטמצם ועומד על  6,874אלש"ח.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :בש ת  2015התחל ו עם גרעון צבר של קרוב ל 18 -מלש"ח.
רי ה יוסף ,גזברית העירייה :הגירעון המצטבר יורד מכיוון שסיימ ו את הש ה בעודף של  118אלש"ח
וזאת אחרי שהעבר ו כספים לקרן העודפים ,כך שלמעשה העודף היה גדול יותר.
אחוזי הגבייה  :בגלל הקורו ה אחוזי הגבייה ירדו מ 94% -ל - 92% -מהגבייה השוטפת וגם אחוז גבייה
מפיגורים ירד מ 29% -ל.25%-
אלה עיקרי הדברים אם יש שאלות אשמח לע ות.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י רק אציין שוב את העבודה המצוי ת של הצוות הכלכלי שכולל
את דודי  ,רי ה וימית ,זאת הש ה החמישית ברציפות שא ח ו מסיימים את הש ה בתקציב מאוזן ,את
ש ת  2015סיימ ו באיזון מלא אחרי שהתחל ו אותה בגרעון באמצע הש ה ללא תקציב ,זו הש ה
החמישית ברציפות שא ח ו מסיימים עם עודפים .המשמעות של עודפים אלו היא יכולת לייצר עוד כסף,
זה הכסף הזמין של ו שמאפשר לייצר עוד ועוד פרויקטים .בחמש הש ים האחרו ות ראי ו עלייה
דרמטית בהיקף הפרויקטים ,זו היכולת של ו לייצר מצ'י ג ולייצר עוד כספים לעוד פרויקטים כשיטת
עבודה כתפיסת עבודה כלכלית ,בכל ישיבת תקציב א י משבח את העבודה וגם פה א י מוצא ל כון לציין,
תוצאות  2020מצוי ות ,א ח ו בהגדרה של רשות יציבה שהחזון הוא עצמאות כלכלית ,להגיע להיות
רשות אית ה וא י לא מתבייש להציב זאת כיעד.
ערכה הצבעה:
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____________________

גרי עמל
מ כ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________

עו"ד יסן בן חמו
ראש העירייה
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