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  136.18.פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 

  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  ראש העירייהמ "ומסגן , מר משה אדרי
  סגן ראש העירייה, מר משה קווס

  סגן ראש העיר, מר חיים מזרחי
  חבר מועצה, מר אלי מצליח

  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי
  חבר מועצה, מר יצחק וייס

  חבר מועצה, מר אורון קליימן
  חבר מועצה, מר מתי רוז

  חבר מועצה , מר דודי אוחנונה
  

  :נוכחים 
  גזברית העירייה –רינה יוסף ' גב
  שלמה פרץד "עו
  מבקר העירייה , ח שי אהרונוף"רו

  דובר העירייה , מר יהושע אשכנזי
  

  :חסרים
  חבר המועצה , מר מקסים אוקנין
  חבר מועצה  , ומר שלמה מונסונג

  חברת מועצה, מרים שימן' גב
  חבר מועצה, מר דודו שי

  חבר מועצה, מר בני בן שושן
  
  
  

  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול 
  
  

 :על סדר היום

  

  

 .28.5.13 מתאריך 4 מס כספים וועדת אישור המועצה לפרוטוקול .1
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  19:03מועד פתיחת הישיבה  

  
  
  

 :סדר היוםעל 

  
  

 .28.5.13 מתאריך 4 מס כספים וועדת אישור המועצה לפרוטוקול .1

  

יש עדכון . 28.5.13מתאריך  4' מסבפרוטוקול ועדת כספים  – ראש העירייה –טלי פלוסקוב 
על אישור ראשית אנו בעצם נצביע . יש כמה עדכונים שהגזברית תיתן לנו 2013תקציב לשנת 

עדכון על אישור ולאחר מכן נצביע , הדן בעדכון תקציב 4' יף מסללא סע, ועדת כספיםפרוטוקול 
  .התקציב

  .2013לשנת  1' מס עדכון תקציבהדן ב, 4מבקשת לאשר את פרוטוקול ועדת כספים למעט סעיף 

אחד בסדר ' אני רוצה עדכן ולהבהיר לגבי סעיף מס, לפני ההצבעה – גזברית העירייה –רינה יוסף 
ר עמד על סך של "בסדר היום של ועדת כספים התב". פרויקט מחוברים " –היום של ועדת כספים 

 400,000ח לאחר הגדלת הקצאה בסך "ש 800,000ח בעוד שבפרוטוקול מופיע סך "ש 466,000
. ₪  400,000י משרד הפנים עמד על סך של "במועד כתיבת הפרוטוקול התקציב שאושר ע. ח"ש

י משרד "הגדלה זו אושרה ע. נוספים₪  66,000בסך  אישרנו הגדלת הקצבה 3' בוועדת כספים מס
 400,000 -וכעת אנו מגדילים ב₪  466,000מכאן שהתקציב נכון להיום הוא . הפנים רק לאחרונה

   .₪ 866,000המאושר לאחר ההחלטה יעמוד על סך של כעת התקציב . 2013נוספים בגין שנת ₪ 

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------             פלוסקוב טלי
  אדרי משה

  משה קווס
  מזרחי חיים
   מצליח אלי

  בוריס סנדלרסקי
  וייס יצחק
  קליימן  אורון

  מתי רוז 
  דודי אוחנונה

  

מתאריך  4מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר : החלטה 
 2013למעט סעיף עדכון תקציב , 28.5.13
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שנבע  2013ם לפניכם סעיפים בהם בוצע עדכון בתקציב מונחי – ראש העירייה –טלי פלוסקוב 
אחת הדרישות שהוצבה בפנינו זה להקטין את התקציב . מפגישת עבודה שקיימנו במשרד הפנים

ולערוך שינויים בתוך התקציב מבחינת מספר ₪  140,000,000 -ל₪  142,000,954 -כולל מותנים מ
  .הלוואות

ממשרד החינוך באמצעות הגדלת ילדי ההשלמה שבעצם הצלחנו בינתיים להגדיל הכנסות שלנו 
כעת אנו יכולים להעבירו , נותן לנו לעשות הפשרה למלגות סטודנטים סעיף שהיה במותנה

  .ממותנה לביצוע

שנקרא חינוך יזמות ₪  150,000למעשה יש לנו תקציב מותנה של   - גזברית העירייה –רינה יוסף 
סדר גודל של , גע שנקבל את הכספים ממשרד החינוך בר. 0ותקציב מלגות שכרגע עומד על 

יוקצה לטובת מלגות וחלק להמשך ₪  70,000 –אנחנו נפשיר את המותנה שחלק ממנו ₪  300,000
פרויקטים פדגוגיים בתוך בתי הספר כאשר קיימת התחייבות של העירייה  –פרויקט רבדים 

  .ף יוקצה מתקציב זהואנחנו עוד לא הצלחנו למצוא דרך לשלם את זה ולכן הכס

  .אני מציע שהכסף יתוקצב בתקציב המתאים – דודי אוחנונה

  .לא תהיה בעיה  – גזברית העירייה –רינה יוסף 

  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------             פלוסקוב טלי
  אדרי משה

  משה קווס
  מזרחי חיים
   מצליח אלי

  בוריס סנדלרסקי
  וייס יצחק
  קליימן  אורון

  תי רוזמ 
  דודי אוחנונה

  

כאשר מדובר על תקציב  2013מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב לשנת : החלטה 
  .₪ 140,000,000בסך 

  

  

  !הישיבה ננעלה 

  

                        

  טלי פלוסקוב                

 ראש העירייה                 


