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 14-2/2016פרטיכל כספים מס' 
 

 (, בבית העירייה 2016ינואר  31     ראשון כ"א שבט תשע"ו) יום     מישיבת ועדת כספים שהתקיימה 

 ע"ש פנחס זינגר ז"ל.           

              

 משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה: 

 יה   מ"מ מנכ"ל העירי –יו"ר                איילת כהן –רה"ע  –יואל לביא  

 גזבר העירייה –עו"ד מוטי יצחקי                           רוזה עללאל           

 דובר העירייה  –רוני ברזילי   ניסים פנחסוב  

 רונן מושייב                                                                 

        ענבל רדה                                           

 גאנם-עאמר אבו   

 פאיז מנסור                       

             

 :נ  ד  ו  ן

 

( פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי לישראל בע"מ סניף רמלה בשם: "חשבון הפיתוח מהקצבות 4) .1

 הפיס"

 

 קומית לפתוחעל הרשות המ בחוק יסודות התקציב )תקציב המדינה(, 50בהתאם לתיקון                   

 חשבון בנק נפרד למטרת הקצבות ממפעל הפיס.                  

 מאושר פתיחת חשבון הבנק.                  

 

  2016(   אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 5) .2

 ,2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529, 2528, 2527מאושרים התברים חדשים:                  

                  2536 ,2537 ,2538. 

 , תקציבים של מפעל הפיס יעודים . 2ראש העירייה סקר את נושא סעיף                   

 תברים של שיפור תנאי למידה, תבר נוסף  4, 25272258תברים חדשים רשימה  12                  

 השלמת ציוד של המרכז הרב נכותי.                  

 לכל תבר כאן אין שיקול דעת ברובם של התברים יש מקור מימון ממשרד החינוך ומשרד                  

 מפעל הפיס.                  

 ( 1)נספח מס' 

 

 

  2016(  אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 6) .3

 .2275, 2483, 2517, 2516, 2442, 2277מאושרים תיקוני תברים :                 

 גם ההנגשות הם על פי החוק.                 

 תיקוני תברים, חלק זה סגירה של תבר וחלק הוא השלמה לדוגמא עלות הקמת אולם ספורט                  

 ,כל שנה סוגרים אותו כולל פיתוח סביבתי +הגדלת תקציב מפעל הפיס ₪ מילון  26הוא                  
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 השלמת סקייטפארק.  כולל שצ"פ המסילה                  

 

 ( 2)נספח מס' 

 

 

  2016א' לפקודת העיריות לשנת  203בהתאם לסעיף  –(  הודעה על פרטי חוזים שנחתמו 7) .4

 לידיעה.                 

 שנחתמו. ראש העירייה סקר את החוזים,                 

 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 2015( העברות מסעיף לסעיף תקציב 8) .5

 

 ₪אלפי  443,480  2015תקציב מודפס      הכנסות         

 

 0             הגדלות / הקטנות    

 

 ₪ אלפי  443,480    2015תקציב מוצע     

 

 

 ₪אלפי  443,480  2015תקציב מודפס      הוצאות

 

 0             הגדלות / הקטנות                           

    

 ₪ אלפי  443,480               2015תקציב מוצע                            

 

 מצ"ב דברי הסבר.  

 מצ"ב סעיפי תקציב בהכנסות ובהוצאות.  

 העברות מסעיף לסעיף .  

 הגדלה של מענק משרד הפנים.  

 כתוצאה  2016הגדלה מהכנסות ארנונה,כגון שב"ס גידול מדידה שנכנס לבסיס הגביה,גם בשנת   

 ות .גם מקיטון בהכנס  

 אלש"ח גם בתקבולים וגם בתשלומים. 443,480סה"כ   

 

 ( 4)נספח מס' 
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 2016( אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 9) .6

 . 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539:תברים החדשיםמאושרים ה         

 מרחיבים את חדר הכושר במרכז הפיס מגדילים אותו.         

 מתקני כושר ברחוב ביתר. בגן השלום מתקני כושר.         

 . 2016לשנת ₪ מילון  9.4סה"כ תקציבי הפיס          

 תברים של שיפור תנאי שהייה בחדרי לימוד תקציב משרד החינוך חסכון אנרגטי בחדרי לימוד.          

          

 ( 5)נספח מס' 

 

 

 2016שנת (  אישור תקציבים בלתי רגילים ל10) .7

 . 2204, 2275תיקוני התברים:מאושרים 

 גני ילדים, גן חקל וגן גינדי. 2הקמת 

 גן חקל יותר יקר מגן גינדי.

 מתחילים בעלות זהה ובהמשך נבצע התאמה.   

 ( 6)נספח מס' 

 

 

 

  

 

 

 

              

                                                    

 ד רעות שדה                                                                 יואל לביא עו"                  

 ע/מנכ"ל                                                                     ראש העירייה                       

 


