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 (0202 מאי 11) ף "תש אייר' יז  שנישהתקיימה יום   ZOOMבאמצעות אפליקציית  -ועדת הכספים מישיבת       
 

 :נוכחים 
 ר הועדה"ע ויו"רה  - מיכאל וידל

 ע "סגן רה  - אברהם אילוז 
 ע"סגן רה -מאור אשש 

 ע"סגן רה  - ורייב'אברהם דז
 חבר מועצה - ד מוסא סאבא"עו
 מועצה  חבר  -ד רונן רוטשטיין "עו

 חבר מועצה   -שלומי פנטה 
 חבר מועצה   - מיכאל מיכאלוב

   חבר מועצה  - הראל שוהם
 

 
 51:15לה בשעה יחתהועדה ה*   *
 

 
 :משתתפים 
 ל העירייה "מנכ  -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -  רוזה עללאל
 

 ועדת הכספים התקיימה           , בשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום  :הערה **   

 .זאת בהסכמת כל חברי הועדה,  ZOOM באמצעות אפליקציית                  
                                            

 : נדון 
 

    רים חדשים"תב  - 0202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .5

 : כמפורט להלן , 0202לשנת   חדש ר"תב מבוקש לאשר  

  - קרן פיתוח  :ןפירוט מקורות המימו, ₪ 0,222,222  - כ תקציב מבוקש"סה -עבודות תכנון שמאות ומדידות     - 0510

 . תכנון. ע, ₪   0,222,222         

 

 :פירוט מקורות מימון

 . ₪ 0,222,222  -קרן פיתוח 

 

 .לעילכמפורט , ים חדשיםר"תב  - 0202בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מאשרת הועדה         

  5-מנענ,  5-בעד

 ( 5' נספח מס) 

 

 רים "תיקוני תב  - 0202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת    .0

 :כמפורט להלן  0202לשנת  רים"תיקוני תב 4מבוקש לאשר 

 ר "מבוקש לעדכן התב,  .10,978,08ס "ע  0022ר "אישרה תיקון תב 0202..00.2מיום  9.0215-19'  ועדת כספים מס  - 0522ר "עדכון תב

 :באופן הבא 

 ,₪.02,978,08  - מבוקש כ תקציב"סה  -( 'ב+'שלב א) רמלה מערב ' נאות שמיר'   .1.כיתות במגרש  .0ס יסודי "הקמת ביה -0522

 ,₪ 0,095,507  -משרד החינוך   -מקורות המימון  פירוט,  1,012,256 - תוספת, ₪  28,000,,19  -כ תקציב קודם "סה        

 .תכנון. ע ,₪ 222,222,, -קרן פיתוח   , קבלניות .ע        

 .ההרשאות מגיעות לפי מספר כיתות , מתעדכן על פי הרשאות ממשרד החינוך ר זה "תב  -הערת ראש העיר  *      

– כ תקציב קודם "סה,  ₪ 572,0,9  - מבוקש כ תקציב"סה  -ביצוע מעגל תנועה צומת שושנה דמארי עוזי חיטמן   - 0666        

 ,₪ 08,081 -קרן פיתוח, ₪  092,0.0 -משרד התחבורה  -מקורות המימון  פירוט,   ₪ 065,655 -תוספת ,  ₪ 700,100

 .קבלניות. ע
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 , ₪ 922,222 -כ תקציב קודם"סה, ₪ 1,222,222 -כ תקציב מבוקש"סה  -עבודת חשמל ותיקוני תאורה בעיר   - 0662        

   .קבלניות.ע, קרן פיתוח -מקורות המימון  פירוט,   ₪ 122,222 –תוספת   

 -כ תקציב מבוקש "סה  -   ר"סגירת תב  -יהודה שטיין, דוד רזיאל, מגרשי ספורט בקריית האומנים , -תאורה ב  - 0655

 מועצת ההימורים  -מקורות המימון פירוט  ,₪ -  44,654.05   -הפחתה, ₪  08.,018 -קודם  כ תקציב"סה,  ₪ ,180,88

 .קבלניות. ע,  (-011,,)  -קרן פיתוח,  (₪ -,1,92.) 

 ,₪ 02,,7,795 -כ תקציב קודם "סה, ₪ 50,990.,8  -כ תקציב מבוקש "סה - קדם מימון ישן מול חדש -מכבי החדשה  -0664

 .קבלניות. ע, רשות מקרקעי ישראל  -פירוט מקורות המימון , ₪ 555,055  -תוספת 

 .ר זה מתעדכן לפי שיווק של רשות מנהל מקרקעי ישראל"תב  -הערת ראש העיר  * *

 
 :פירוט מקורות מימון

 . ₪ 5,104,662  -קרן פיתוח
 .₪  555,055  -רשות מקרקעי ישראל 

 .₪  012,540  -משרד התחבורה 
 

 . לעילכמפורט , רים"תיקוני תב  - 0202בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מאשרת הועדה

 פה אחד -בעד 

 ( 0' נספח מס)

 
 

         0252רים שנסגרו בשנת "תב   .5

 . רים שנסגרו"התבה על קירראש העירייה נתן ס*         

 .לידיעה           

 
 ( 5 ' נספח מס)                                                                                       

 
 

         0202רים שנסגרו בשנת "תב   .4

 . רים שנסגרו"התבה על קירראש העירייה נתן ס*                     

 .לידיעה                 

 

 ( 4 ' נספח מס)                                                                                       
 

 
 

 
 

      מיכאל וידלרוזה עללאל                                                                                 
 גזברית  העירייה                                                         ראש העיר רמלה            

 ר הועדה"ויו                                     
 
 

 


