
  

  ל"לשכת מנכ

  

  22.9.10 -מתאריך ה -פרוטוקול ועדת תמיכות 

  

  

  ר"יו, ל"מנכ, מר רמי נבון    :משתתפים

  חברה -גזברית , יוסף רינה' גב    

  חבר – יועץ משפטי, שימן חייםד "עו    

  .מבקר העירייה  -שמעון בארי   : נוכחים

  

  .בפתיחת תיבת הבקשות נמצאו שתי בקשות

  

  :פתיחת מעטפות

  )ר"ע(הסתגלות ותפקוד , ליקויי למידה האגודה לקידום ילדים  ניצן: 1ר פפה מסטמע

  

  :דיון

מהבדיקה כאמור עולים הנתונים . י המבקשת"הועדה בדקה את נתוני הבקשה כפי שצורפו ומולאו ע

  :הבאים

  .תושבי העיר לאין בפעילות המבקשת כדי לענות על התבחין של פעילות פנאי לכל  .1

שה כי הגורמים המעוניינים בקבלת שרותי המבקשת נדרשים להשתתפות הבקעוד עולה מן   .2

    .תבחינים שהשרות יינתן ללא תמורהדבר הסותר את ה, בסכומים שונים כספית  

  

  :החלטה

אין , ולו על אחד, לאור האמור לעיל ומכיוון שבקשת המבקשת אינה עונה על התבחינים שנקבעו

  .למבקשת הודעה כאמור תימסר. מנוס מדחיית הבקשה

  

  )ר"ע(העמותה לקידום ענף הכדרוגל בערד  :2מעטפה 

  

  : דיון

קבלת תמיכה מהעירייה הוגשו מהם עולה כי העמותה מבקשת נפתחה המעטפה ונבדקו המסמכים ש

  .₪אלף  500כאשר תקציבה הכולל עומד על ₪ אלף  180בסך 

י העירייה "ינים שנקבעו ענראה כי המסמכים שנדרשו מולאו כנדרש והבקשה עומדת בתבח ,על פניו

  .9.7.09לתבחינים מיום  4ראה סעיף , לעניין זה

  

  

  

  

  

  



  :החלטת הוועדה

וזאת לאור  2010לכאורה אין מניעה לאשר לעמותה המבקשת את יתרת תקציב התמיכות לשנת 

כל זאת ) 21.9.10פרוטוקול מלאה מיום (י המועצה בדבר יתרת החלוקה "תיקון התבחינים שאושר ע

  :בכפוף לאישור המועצה ולהערת הוועדה כפי שתפורט להלן

משרד הפנים קובע כיצד תבוצע תמיכה בהיעדר י "כפי שפורסם ע, לנוהל תמיכות. 4.3סעיף   .א

  .תקציב מאושר כדין  

                                                                                                                                                       .ב

תמיכה גם אם   האמור מאפשר הנוהל לאשר למרות . טרם אושר כדין 2010תקציב העירייה לשנת 

 50%תעלה על שלא   כאשר אישור זה מסייג את התמיכה בכך , תקציב העירייה טרם אושר כדין

  .מסך התמיכה בתקציב השנה הקודמת באותו נושא

  .₪אלף  150יצויין כי תקציב התמיכות לשנה קודמת בנושא זה עמד על סך של   .ג

  .אין באפשרות המועצה לאשר התמיכה המבוקשתלכאורה , לאור האמור לעיל  .ד

אשר יובא לאישור  2010עמלה העירייה בימים אלה על עדכון תקציבה לשנת , יחד עם זאת  .ה

  .כדין  

התמיכה בגין הסכום הנותר  ממליצה הוועדה למועצה לאשר את בקשת, בנסיבות אלו  .ו

לאישור  בכפוףעיל וזאת תקציב התמיכות וזאת בהתאם לשינוי התבחינים כאמור לבסעיף   

  .כדין  תקציב העירייה   

אין לאשר תקציב התמיכות ללא הסייג של אישור תקציב העירייה כדין , למען הסר ספק  .ז

  .י משרד הפנים"בנוהל התמיכות שפורסם עכמתחייב   

    

  
  
  
  
  
  
  
  

          
  _______________     __________________      _____________  

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

__________________  
  )משקיף(מבקר , שמעון בארי

  
  
  
  


