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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  24.12.19מתאריך  2019לשנת  2עדכון תקציב מספר  –פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 
  

  נט גב בחברה הכלכלית באולם התקיימה המועצה ישיבת

  :משתתפים
  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו

  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
   העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב

  מועצה חבר, צחי טל מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב

  מועצה חבר, שמילה עוזי מר
  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד

  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר

  
  :נעדרים

  משה אדרי, חבר מועצה  מר
  

  :נוכחים
  העירייה גזברית, יוסף רינה

  ימית לוי, עוזרת גזברית העירייה
  עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
  יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
  

  :סדר היוםעל 
  

  :על סדר היום
                

מתאריך  9) בפרוטוקול ועדת כספים מספר 2019לשנת  2( עדכון תקציב מספר  8אישור המועצה לסעיף  .1
5.12.19.  

  
) פרוטוקול וועדת 2019לשנת  2( עדכון תקציב מספר  8: מועצת העיר מאשרת את סעיף הצעת החלטה
  .5.12.19מתאריך  9כספים מספר 

  
  

  21:00פתיחת הישיבה מועד 
  

  בהתאם לביצועים, כפי שאנחנו עושים מידי שנה. 2019: אנחנו מעדכנים את תקציב רינה יוסף, גזברית העירייה
  גרים פערים.וסואנחנו מתאימים את התקציב לביצוע 

בהכנסות ארנונה הודות לעבודה מאומצת של מחלקת הגבייה. בהכנסות שהשנה עמדנו ביעד אנחנו רואים 
  .תקציב לביצועאת הממשרדי ממשלה גם יש שינויים ולכן אנחנו מתאימים 

כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של  התקציב ₪ 186,387,652הוא  2019היקף התקציב המוגש לשנת 
השנה יכנסו לנו עוד כספים ממשרדי ממשלה ולכן אנו משאירים  מלש"ח, זה משקף את התקווה שלנו שעד סוף 2

   ₪.  184,378,652ללא מותנה  מלש"ח סך התקציב 2במותנה בסך של 
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  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
        משה קווס        חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכס
  אברהם ארנרייך      ריזינשוילי גבריאל

  פלורי שטרלינג
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  סיוון כהן אביטן 
  גיטיס דיאנה

  

) 2019לשנת  2( עדכון תקציב מספר  8החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 
לסך של  2019שנת  2ועדכון תקציב  5.12.19מתאריך  9פרוטוקול וועדת כספים מספר 

ללא ₪  184,387,652מלש"ח הוצאות מותנות בהכנסה ותקציב של  2כולל  186,378,652
  .מותנה

  
    

  

  

  !ננעלה הישיבה

  
  

      
____________________      _______________________ 
  חמו בן ניסן ד"עו            עמל גרי 

      העירייה ראש                     המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                


