פרוטוקול מס' 83

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי ,י"א בניסן התשע"ח27.3.2018 ,
בשעה  19:15בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
חיים שטיינר ,מישל טפירו ,מיכל מגן ,בוריס בורוכוב ,ד"ר שלום
אלדר

חסרים:

שמעון חזן  ,בצלאל מזרחי  ,משה מלייב ,גדעון מהרי ,יוסי סולימני,
דוד גלעם ,שי סיום

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עידית יפת לוי -יועמ"ש  ,צביקה דודי -גזבר
איתי קורן -מבקר העירייה  ,אלי ג'אן -יועץ תקשורת
ראש העיר פותח את הישיבה שלא מן המניין
על סדר היום
 שינויים תקציביים (עדכון 2018 )1
 אישור פרוטוקולים למחיקת חובות
ראש העיר
אבקש להעלות  2תב"רים לאישור  ,התב"רים אושרו בוועדת הכספים שהתקיימה
ביום ראשון 25.3.2018
ותב"ר נוסף מס' 903
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 335
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור תב"רים
אבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
תב"ר 896

הקמה שדרוג ,ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים
ברשויות מקומיות ע"ס ₪ 299,872
מקורות מימון  :המשרד לשוויון החברתי ע"ס ₪ 227,736
קרן לעבודות פיתוח ₪ 72,136
שימושים  :עבודות קבלניות ₪299,872
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תב"ר 902

סיוע במסגרת תקנה  480104ע"ס ₪ 48,555
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 43,700
קרן לעבודות פיתח ₪ 4,855
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 48,555

תב"ר 903

תכנון מוסדות ציבור וחינוך ע"ס ₪ 500,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 500,000
שימושים :הוצ' תכנון ₪ 500,000

הגזבר מסביר את התב"רים בוריס בורוכוב שואל ומקבל מענה
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 336
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
שינויים תקציביים (עדכון 2018 )1
אבקש את אישור המליאה לשינויי ה תקציב הבאים  :התקציב המקורי לשנת 2018
עמד על סך  ₪ 200,603,000עם רכיב מותנה בסך  ₪ 1,988,000ובסה"כ תקציב כולל
מקורי בסך .202,591,000
לאחר גידול של  ₪ 4,259,000ובמקביל לביטול הרכיב המותנה התקציב החדש
לשנת  2018יעמוד על סך כולל של . ₪ 204,862,000
אבקש מהגזבר להסביר את השינויים התקציביים
תודה לגזבר
ראש העיר
מוסיף שהתקציב עלה ב 30 -מיליון  ₪ב 4 -שנים אחרונות ובתקציב מאוזן
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 337
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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ראש העיר
אישור פרוטוקולים למחיקת חובות
אבקש מחברי המליאה לאשר את  2הפרוטוקולים הבאים:
 .1פרוטוקול ישיבת הועדה למחיקת חובות מה 28.12.2017 -ע"ס ₪ 2,174,348
 .2פרוטוקול ישיבת הועדה למחיקת חובות מה 22.3.2018 -ע"ס ₪ 4,371,966
הגזבר מסביר ומוסיף שהיה חוב תושבים ועסקים כ 117-מיליון  ₪והחוב ירד ל-
 98מיליון  ₪בסוף שנת 2017
החלטה מס' 338
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
תודה לחברי המליאה

הישיבה הסתיימה ב19:28 -
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
טליה יצחק
מרכזת ישיבות מליאה
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