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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 26.11.19
)דוח רבעון מספר  2מיום ( 30.6.19
ישיבת המועצה התקיימה באולם נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
נעדרים:
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה

על סדר היום:
 .1אישור המועצה לדוח רבעון מספר  2מיום ) 30.6.19סעיף מס'  1בפרוטוקול ועדת כספים מספר 8
מתאריך  ,(12.11.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את דוח רבעון מספר  2מיום . 30.6.19
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לשכת ראש העיר
מועד תחילת הישיבה 19:20
על סדר היום:

 .1אישור המועצה לדוח רבעון מספר  2מיום ) 30.6.19סעיף מס'  1בפרוטוקול ועדת כספים מספר 8
מתאריך  ,(12.11.19מצ"ב הפרוטוקול.
רינה יוסף ,גזברית העירייה :דוח הרבעון מתאר את הפעילות החציונית של העירייה .סיימנו את
הרבעון השני בגרעון של  140אלש"ח מתוך סל הוצאות בסך של כ  90מלש"ח  ,עומס מילוות בחציון 42
מלש"ח .הגרעון המצטבר בתקציב רגיל  7,154אלש"ח ,יחס טוב בהשוואה למחזור הפעילות שלנו.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה  :זהו המשך ישיר של עבודה כלכלית חשובה שנעשית מאחורי
הקלעים .נעשו פעולות כלכליות ,פרויקט המראה
נקודת המוצא שלנו כמועצה שהחלה דרכה ביולי  2015עת נכנסנו לתפקיד ללא תקציב מאושר מצב
שאילץ אותנו לאשר שני תקציבים שנתיים בהפרש של חודש בין המועצות ועם גרעון של  9מלש"ח.
עבודתם המקצועית והדקדקנית של הצוות הכלכלי בראשותם של דודי אוחנונה ,רינה יוסף גזברית
; גזברית העירייה מאפשרת לנו לסיים עם תקציב מאוזן מזה  4שנים.
העירייה וימית לוי –
אנחנו כבר יודעים איך שנת  2019תסגר וזו אינדיקציה לייצור מציאות כלכלית אחרת.

נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון אביטן כהן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד
יצחק וייס
ברוך שלסר

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את דוח רבעון מספר  2מיום . 30.6.19
הישיבה ננעלה!

______________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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