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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  24.12.19מתאריך  2020אישור תקציב  –פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 

  
  נט גב בחברה הכלכלית באולם התקיימה המועצה ישיבת

  :משתתפים
  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו

  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
   העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב

  מועצה חבר, צחי טל מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב

  מועצה חבר, שמילה עוזי מר
  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד

  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר

  
  :נעדרים

  משה אדרי, חבר מועצה  מר
  

  :נוכחים
  העירייה גזברית, יוסף רינה

  ימית לוי, עוזרת גזברית העירייה
  עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
  יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
  

  :על סדר היום
  

מתאריך  9) בפרוטוקול וועדת כספים מספר 2020(אישור תקציב שנת  15אישור המועצה לסעיף  .1
5.12.19.   

  
 כספים וועדת בפרוטוקול) 2020 שנת תקציב אישור( 15: מועצת העיר מאשרת את סעיף הצעת החלטה

  .5.12.19 מתאריך 9 מספר
  
   19:36מועד פתיחת הישיבה :           

  
  המסתמכת על חזון העירייה. 2020: הצגת תקציב  העירייהרינה יוסף, גזברית 

  הקמת גנים, שיפוץ בתי ספר, מדרכות.  –ות מיטבי לתושב ופיתוח העירשר 2020 -הדגשים ב
  שרות לתושב.למתן תכנית המראה שתאפשר לשפר ולהגדיל אפשרויות  ביצוע, השקעה בחינוך

  מענה יעיל יותר לתלונות תושביםו לעירייהשירותי דיגיטציה לתושב שתחסוך הגעת תושבים פיתוח 
  ₪.ליון ימ 190 -תקציב העירייה עומד על כ 2020בשנת 

   
גורמת : ממשלת ישראל והחוסר היציבות הפוליטי בתקופה האחרונה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

לרשויות המקומיות, יש לי קולגות שמאשרים היום בערב תקציב בגרעון מאחר שהם לא מצליחים  נזק
  להתמודד עם חוסר האונים הזה.
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ביטול פרויקט עיר עולים משמעותו מיליונים שנלקחו מהרשויות ולכן הדגש על עצמאות כלכלית ועל 
לכלית כך נהיה תלויים פחות ות כאיך מקדמים פרויקטים שיובילו לעצמאהחשיבה איך אנחנו קודם כל 

  בממשלה.
   

  .: סקירת סעיפי תקציב העירייהעוזרת גזברית העירייה –ימית לוי 
  

  .2020סקירת פרויקטים שבוצעו, בביצוע, בתכנית לשנת  – מנכ"ל העירייה –גרי עמל 
   

בזמן הכנת המצגות אבקש לציין שבסה"כ היינו מאוד זהירים דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: 
נושאים כמעט ולא הגדלנו תקציבים למעט מעט ובגלל מצב הממשלה, ניסינו לעמוד ביעדים התקציביים 

של פרויקטים ה. הגדלנו תקציבים בפרויקטים של ספורט מעבר לתקציבי היו חשובים לטובת הציבורש
ולאירועים, חשבנו שזה משהו שחשוב מאוד עבור הציבור על אף המצב הבינוי, הגדלנו תקציבים לנוער 

אנו נשחרר חלק מהעודפים לקראת סוף השנה לטובת פרויקטים החשובים לציבור בשלושת הסעיפים 
  שציינתי בהם כן אישרנו הגדלה.

אבקש ₪.  180,904 -אני אקריא את הסעיפים בהם נערכו שינויים בהכנסות ובהוצאות בסך של כ
  ).בוועדת כספיםעלו לאחר הדיון סעיפים אלו לאשר אותם ביחד עם התקציב (

  ₪  12,000מתקצבים  הנה"ח רכב ודלקהגדלת תקציב 
  ₪  50,832 ליסינגהנה"ח שכירות רכב הגדלת תקציב 
  ₪  90,000 גינון דלקים ושמניםהגדלת תקציב 
  ₪  54,072 גינון רכב ליסינגהגדלת תקציב 

  ₪  26,000 בטינים אנחנו מק הנה"ח שכר
   .ארנונה שוטף מקור התקציב לשינויי התקציב הוא

  ₪.  180,904סה"כ הגדלה בהוצאות ₪  180,904 סה"כ הגדלה בהכנסות
כעת אחרי העדכון עומד התקציב הכולל ₪  192,592,806 היהלפני השינוי סה"כ תקציב כולל מותנה 

      ₪  192,773,710 בסך של
   .₪ 2,436,737הוצאות מותנות בהכנסות בסך של  

  ₪. 190,336,973 ואחרי העדכון  190,156,069לפני העדכון א כולל מותנים תקציב העירייה ל
תודות לרינה וימית המשקיעות זמן רב לתכנון התקציב אך התודה ניתנת לכלל מנהלי המחלקות 

  שמסייעים תמיד בשמירה על תקציב  מאוזן. 
  .ובקידום העיר שהיכולת הכספית יציבה ניתן להמשיך ולהתקדם בפרויקטיםברגע 

  
  נערכה הצבעה לאישור תקציב העירייה כולל השינויים המוצעים:

  
  נמנעים      נגד          בעד
        משה קווס        חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכס
  ארנרייךאברהם       ריזינשוילי גבריאל

  פלורי שטרלינג
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  סיוון כהן אביטן 
  גיטיס דיאנה

  

 בפרוטוקול) 2020 שנת תקציב אישור( 15החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 
ללא מותנים וסך של  ₪ 190,336,973ע"ס  5.12.19 מתאריך 9 מספר כספים וועדת

  .₪ 2,436,737כולל מותנים ע"ס של ₪  192,773,710
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 .פרויקטים וביצוע 2020 תקציב, המראה לתוכנית המתייחסותבמסגרת הישיבה הוצגו מצגות  •

  מצורפות מצגות המליאה.

  

  !ננעלה הישיבה  

  
  
  
  

                    
      ______________________      _______________________ 

  חמו בן ניסן ד"עו            עמל גרי 
      העירייה ראש                     המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    

      


