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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

   2019אישור תקציב  – 25.12.18ישיבת מועצה שלא מן המניין מתאריך פרוטוקול 

  

  התקיימה באולם חרמוןישיבת המועצה 

  משתתפים:
  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
  מר גבריאל רזינשוילי, סגן ראש העיר

  מועצהגב' פלורי שרלינג, חברת 
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר טל צחי, חבר מועצה
  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה

  מר אלכס ספוז'ניקוב, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  , חבר מועצהמר משה קווס
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  , חבר מועצהמר אברהם ארנרייך
  
  

  נוכחים:
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה 

  רינה יוסף, גזברית העירייה
  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
  ימית לוי, סגנית גזברית העירייה 

  
   חסרים:

  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  
  על סדר היום:  

  
  

  על סדר היום:
  

מותנה, ₪  3,751,877הכוללים סך של ₪  189,475,899, בסך 2019לתקציב הרשות לשנת אישור המועצה  .1
 8),  מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מספר 11.12.18מתאריך   8בפרוטוקול ועדת כספים מספר  7(סעיף 

 .11.12.18מתאריך 
     

הכוללים סך ₪  189,475,899בסך  2019תקציב הרשות לשנת : מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה
  .)11.12.18מתאריך   8בפרוטוקול ועדת כספים מספר  7מותנה (סעיף ₪  3,751,877של 

  

  

  

  



  
 

2 
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  19:06מועד תחילת הישיבה 

  
  על סדר היום:

  

 השבעת חברי המועצה משה קווס ואברהם ארנרייך. .1

, מותנה ₪ 3,751,877 של סך הכוללים ₪ 189,475,899 בסך, 2019 לשנת הרשות לתקציב המועצה אישור .2
 8 מספר כספים ועדת פרוטוקול ב"מצ),  11.12.18  מתאריך 8 מספר כספים ועדת בפרוטוקול 7 סעיף(

  .11.12.18 מתאריך
    
  
  

  חבר המועצה מר משה קווס יוצא מאולם המליאה. 19:07 •
  

  .הצגת החזון העירוני : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

  2019 – 2015: הצגת תמצית נתונים כספיים לשנים  רינה יוסף, גזברית העירייה
  

  סגן ראש העיר גבריאל ריזינשוילי נכנס לאולם המליאה. 19:25 •
  

  2019: הנחות עבודה תקציב  רינה יוסף, גזברית העירייה
  

  .2019: הצגת תקציב  ימית לוי, סגנית גזברית העירייה
  

  .2019 – 2018: סקירת פרויקטים עירוניים לשנים  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  ₪. 5,014,449 2015 -וביחס ל₪  148,204,000:   2019– 2018סה"כ תקציב השקעות בפרויקטים לשנים 

  חשוב לציין את העובדות הבאות:

 עם יתרה שתועבר לטובת תקצוב פרויקטים . 2018סיום שנת תקציב  .1

 ה בתקציבי פיתוח.עאין יותר תקציבי איזון אלא השק .2

מכלל תקציב העירייה והישג לא מבוטל של  44%השקעות בתקציב חינוך  .3
 מועמדות לפרס חינוך ארצי על הישגי מערכת החינוך העירונית.

השתתפות בתכנית ההמראה של משרד הפנים תביא להמשך מינוף מציאות  .4
  כלכלית עירונית

  
  

  נערכה הצבעה : 
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  נמנעים      נגד          בעד

  ברוך שלסר        ניסן בן חמו
  אברהם ארנרייך        דודי אוחנונה

  גבריאל רזינשוילי
  פלורי שטרלינג

  סיוון כהן אביטן
  טל צחי

  דורון אורגיל
  עוזי שמילה 

  אלכס ספוז'ניקוב
  דיאנה גיטיס

      

   

₪  189,475,899בסך  2019החלטה: מועצת העיר מאשרת את תקציב הרשות לשנת 
 8בפרוטוקול ועדת כספים מספר  7מותנה (סעיף ₪  3,751,877הכוללים סך של 

  .)11.12.18מתאריך  

  

  הישיבה ננעלה !

  

  

                             
  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

  ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

 

  

 


