
  

  ל"לשכת מנכ

  14.4.11 -מתאריך ה - פרוטוקול ועדת תמיכות 

  :משתתפים

  ר"יו, ל"מנכ, מר רמי נבון

  חברה -גזברית , יוסף רינה' גב

  חבר – יועץ משפטי, שימן חייםד "עו

  

  : לא נוכח

    מבקר העירייה, שמעון בארי

  
  .מעטפות 3:  בפתיחת תיבת ההצעות נמצאות

  
  הבקשה -ום הספורט בערד  העמותה לקיד:  1במעטפה שסומנה  

  :נבדקה ונמצאו הליקויים הבאים
  

  .2011במקום לשנת  2010מתייחס לשנת  105טופס   .1

  2.9.10הוצאה תאריך , לא עדכני, רטי חשבון בנקאישור פ  .2

  .2009במקום לשנת  2008נתוני שכר מתייחסים לשנת   .3

  )410טופס ( 2008, 2009 - במקום ל 2007, 2008ח עלות מעביד מתייחס לשנים "דו  .4

סכימת הבקשות . ₪ 810,600עומד על  2011הסכום המפורט בבקשה בהצעת התקציב לשנת   .5

  .₪ 811,600שהוגשו עומד על   

  .לא צורף פרוטוקול אסיפה כללית בדבר אישור תקציב או הצעת תקציב  .6

  

  העמותה לקידום ענף הכדרוגל בערד: 2במעטפה שסומנה 

  :יים הבאיםנבדקה ונמצאו הליקו

בהתאם לחוזר . לכיסוי הגירעון₪  185,000מזה , ₪ 665,000הוגשה בקשת תמיכה על סך   .1

  . תמיכה יכולה להינתן רק בעבור שנת התמיכה, 4/2006ל "מנכ  

  .תואם לסכום בקשת התמיכה שהוגשהסכום הבקשה אינו : 103נתגלתה טעות בטופס   .2

  .אינו תואם את הצעת התקציב 103צויין בטופס כפי ש, תקציב התאגיד לפעילות, בנוסף  .3

  .2008, 2009במקום  2007, 2008מתייחס לשנים ) 410(ח עלות מעביד "דו  .4

  .מתבקש אישור מעודכן – 2.9.10אישור ניהול חשבון בנק מתאריך   .5

  .לא צורף פרוטוקול אסיפה כללית בדבר אישור תקציב או הצעת תקציב  .6

  



  

  עד-בית גיל –האגודה למען הקשיש בערד : 3במעטפה שסומנה 

  :נבדקה ונמצאו הליקויים הבאים
  

  .לא הוגש סכום בקשה לתמיכה  .1

  .2011לא הוגש פרוטוקול של האסיפה הכללית המאשר את תקציב  – 2011תקציב   .2

  .חסר פרוטוקול המאשר את מורשי החתימה  .3

  
  

  :החלטות
  

  קידום הספורט בערדהעמותה ל – 1מעטפה מספר 
  .יש לתקן הליקויים המפורטים

  .עם קבלת הבקשה המתוקנת תתקבל החלטה
  

  העמותה לקידום ענף הכדורגל בערד – 2מעטפה מספר 
  יש לתקן הליקויים המפורטים

  .תתקבל החלטה, עם קבלת הבקשה המתוקנת
  

  האגודה למען הקשיש ערד – 3מעטפה מספר 
  .יש לתקן את הליקויים המפורטים 

  .עם קבלת הבקשה המתוקנת תתקבל החלטה
  
  

   'ד ליום אשלמו עווי/בהתייחס לכל אחת מהבקשות יתוקנו, הליקויים המופיעים בהחלטה המפורטת מעלה
  .16:00בשעה  17.4.11 - ה

  .לאחר קבלת בקשות מתוקנות תתכנס הועדה לקבלת החלטות
  
  

       )- (                  )- (         )- (  
_______________    __________________    _____________  

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


