
  

  ל"לשכת מנכ

  4.1126.-מתאריך ה - פרוטוקול ועדת תמיכות 

  :משתתפים

  ר"יו, ל"מנכ, מר רמי נבון

  חברה -גזברית , יוסף רינה' גב

  )טלפונית(חבר  – יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו

  

  : לא נוכח

    מבקר העירייה, שמעון בארי

  
  .26.4.11 -המעטפות הוגשו עד לתאריך ה

  
  

    "מותה לקידום הספורט בערדהע":  1במעטפה שסומנה  
  

  ובו אושר תקציב לפעילות העמותה על סך  17.3.11צורף פרוטוקול אסיפה כללית מיום   .1

  .ח"אלש  2,592.4  

  
  

  "גל בערדורהעמותה לקידום ענף הכד": 2במעטפה שסומנה 
  

לות תקציב העמותה לפעי, בנוסף. 2011לשנת  2010תקציב התאגיד תוקן משנת  – 103בטופס   .1

  .ח"אלש 830 - ח ל"אלש 706 - תוקן מ 2011בשנת   

  .ח ומיועדת לפעילות שוטפת בלבד"אלש 480בסך  2011מיכה מהרשות לשנת תהבקשה לקבלת   .2

  .בפרוטוקול מצוין סכום התקציב שאושר  .3

  

  "האגודה למען הקשיש ערד": 3במעטפה שסומנה 

  .8.11.06  נמצא פרוטוקול המאשר את מורשי החתימה מתאריך    .1

צורפה טבלה  ,2011בו אושרה הצעת תקציב לשנת ו 12.1.11הוגש פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום   .2

  .ח"אלש 1,690על סך  2011עם תקציב מאושר לשנת   

  .₪ 240,000סכום הבקשה לתמיכה הוא   .3

  

  

  



  :החלטה

  :בקשות תמיכה 3הוגשו 

  )תקינה הבקשה. (₪ 811,600ס "ע" העמותה לקידום הספורט בערד"  1

  )הבקשה תקינה(₪  480,000ס "ע" העמותה לקידום ענף הכדורגל בערד"  .2

  )הבקשה תקינה(₪  240,000ס "ע" האגודה למען הקשיש ערד"  .3

עד , לספורט 70%עד : י תבחינים שאושרו"עפ, ₪ 700,000הינו  2011תקציב התמיכות הכולל לשנת 

  .לתרבות הפנאי 5%עד , לרווחת הקשיש 25%

  .י משרד הפנים"טרם אושר תקציב הרשות ע 14:30בשעה  26.4.11כינוס ועדת התמיכות ביום בעת 

לא תאשר המועצה מתן תמיכה באופן מצטבר בשיעור העולה על  4.3סעיף  4/2006ל "בהתאם לחוזר מנכ

  .מסכום התמיכה שחולקה באותו נושא בתקציב שנתי קודם 50%

מהתמיכה שחולקה  12-כל חודש תמיכה בסכום השווה לחלק ההמועצה רשאית להחליט להוציא ב, כמו כן

  .בכפוף לאמור לעיל –באותו נושא תמיכה אשתקד 

  . לטובת נושא הספורט₪  470,000חולק תקציב התמיכות על סך  2010בשנת * 

  :הועדה ממליצה על חלוקת התמיכות כדלקמן, על כן

  . ₪ 39,166ס "ע" העמותה לקידום הספורט בערד"  1

  .₪ 39,166ס "ע" עמותה לקידום ענף הכדורגל בערדה"  .2

  .אי אפשרות להעברת תמיכה עד אישור התקציב –" האגודה למען הקשיש ערד"  .3

כל עוד התקציב לא ). 2010בהסתמך על תמיכה שחולקה בשנת (חודשים  4- החלוקה מתייחסת ל :הערה

עד לתקרה של , תחום הספורטמ מבקשים לכל אחד מה, לחודש₪  9,791יאושר תימשך התמיכה על סך 

  .ח"אלש 117.5

  :הועדה ממליצה כי עם אישור התקציב חלוקת התמיכות תהיה כדלקמן, בנוסף

  .*₪ 245,000ס "ע" העמותה לקידום הספורט בערד"  1

  .*₪ 245,000ס "ע" העמותה לקידום ענף הכדורגל בערד"  .2

  .₪ 175,000ס "ע" האגודה למען הקשיש ערד"  .3

  .כומים ששולמו במידה ושולמו טרם אישור התקציבבניכוי ס *

  

  
       )- (                  )- (         )- (  

_______________    __________________    _____________  
  גזברית, יוסףרינה     יועץ משפטי, חיים שימן                 ל"מנכ, רמי נבון   

  
  



  


