פרוטוקול ועדת הכספים מיום 14.05.2017

חברי הועדה המשתתפים:
-

מר רונן פלוט – ראש העיר ויו"ר הועדה
מר אלכס גופמן – סגן ראש העיר
מר אלכס גדלקין – מ"מ ראש העיר
מר ינוש פינקלסקו – חבר מועצה
מר יצחק פינטו – חבר מועצה

נוכחים:
גב' חוה בכר – מנכ"לית העירייה
מר עדי מלכה – גזבר העירייה
עו"ד אולגה גורדון – היועצת המשפטית
גב' לאה ספיר – ראש מינהל עירוני

חסרים:
-

ד"ר עואודה שוכרי – סגן ראש העיר
מר איתי רק – חבר מועצה

מהלך הדיון:
(רונן פותח את הישיבה בשעה )09:15

 .1פתיחת תב"רים חדשים :

 .1אישור פתיחת תב"ר לטובת בינוי מעונות יום ( ₪מגרש )521



מימון משרד הרווחה בסך ₪ 3,472,000
מימון משרד השיכון בסך ₪ 1,500,000
₪ 4,972,000
סה"כ

 .2אישור פתיחת תב"ר לטובת בינוי מעונות יום (מגרש )522



מימון משרד הרווחה בסך ₪ 3,472,000
מימון משרד השיכון בסך ₪ 1,500,000
₪ 4,972,000
סה"כ

 .3אישור פתיחת תב"ר לטובת בינוי מעונות יום (מגרש )532



מימון משרד הרווחה בסך ₪ 3,472,000
מימון משרד השיכון בסך ₪ 1,500,000
₪ 4,972,000
סה"כ

 .4אישור פתיחת תב"ר חדש לבניית מועדון נוער בהר יונה ג' – תכנון+ביצוע בסך של ₪ 1,763,500
 במימון משרד השיכון
 .5אישור פתיחת תב"ר לטובת שיקום שכונת שלום בסך ₪ 100,000
 במימון משרד הרווחה 100%
 .6אישור פתיחת תב"ר לטובת שינוי תב"ע באזורי התעשייה ב' ו ג' בסך ₪ 500,000
 במימון קרנות הרשות
 .7אישור פתיחת תב"ר לטובת שיפור פני העיר בסך ₪1,000,000
 מותנה בקבלת הרשאה תקציבית או החלטה למימון באמצעות קרנות הרשות

 .2איחוד תב"רים :

תב"ר " 1574מקווה נשים  250מ"ר " לאחד עם תב"ר " 1598מקווה נשים  50מ"ר" במימון:
₪ 1,286,042
 משרד השיכון
 משרד השיכון (הרשאה נוספת) ₪ 400,000
₪ 1,184,097
 משרד הדתות
₪ 1,216,000
 נגב הגליל
₪ 4,086,139
סה"כ :
בנוסף לאיחוד ההרשאות להקמת מקווה נשים בהר יונה ג'
שהתקבלו מהשיכון,דתות,נגב גליל בסך  ₪ 4,086,139הגדלה נוספת
ממשרד השיכון בסך  1מליון  ,₪סה"כ ₪ 5,086,139

 .3הגדלת תב"רים :

 .1הגדלת תב"ר " 1556הערכות ליישום חוק תכנון ובניה" ב ₪ 580,350
 תוספת מימון ממשרד האוצר 100%
 .2הגדלת תב"ר " 1603ברקוביץ אולם ספורט" ב ₪ 1,200,000
 תוספת מימון מפעל הפיס 100%
 .3הגדלת תב"ר " 1384שיפוץ בריכה סגורה " ב ₪ 1,700,000
 תוספת מימון מפעל הפיס 100%
 .4הגדלת תב"ר " 1536שכ"ט שמאי הועדה" ב ₪ 52,680
 תוספת מימון מקרנות הרשות 100%
 .5הגדלת תב"ר " 1477שיקום לוחות מודעות" ב ₪ 1,504
 תוספת מימון מקרנות הרשות 100%
 .6הגדלת תב"ר " 1568ריבוד כבישים ושיקום מעקות" ב ₪ 2,340
 תוספת מימון מקרנות הרשות 100%
 .7הגדלת תב"ר " 1635שיפוץ מגרש טניס ברחוב תירוש " ב ₪ 3,400
 תוספת מימון מקרנות הרשות 100%
 .8הגדלת תב"ר " 1428בדק בית מוס"ח  " 2012ב ₪ 1,250
 תוספת מימון מקרנות הרשות 100%

 .9הגדלת תב"ר " 1436הקמת ב"ס חבד " ב ₪ 16,370
 תוספת מימון מקרנות הרשות 100%
 .10הגדלת תב"ר  1670פיתוח המבנה הארגוני של הרשות ב ₪ 70,000
 תוספת מימון ממשרד הפנים והאוצר
 .11הגדלת תב"ר  1575בניית מקווה גברים ובית כנסת בהר יונה ג' ב ₪3,000,000
 תוספת מימון משרד השיכון

 .4סגירת תב"רים :

 .1סגירת תב"ר " 1543רכישת מחשבים לבתי ספר "


החזר לקרנות הרשות ₪ 1,670

 .2סגירת תב"ר " 1288צמתים מעלה יצחק/הגליל/תירוש"


החזר לקרנות הרשות ₪ 570,639

 .3סגירת תב"ר " 1445צומת השושנים-סביון"


החזר לקרנות הרשות ₪ 19,503

 .4סגירת תב"ר " 1578שיקום כבישים מדרכות מעקות"


החזר לקרנות הרשות ₪ 2,115

 .5סגירת תב"ר " 1576שדרוג מתקנים " (הרשאה שלא נוצלה ונפתח תב"ר אחר אשר בוצע בפועל)


החזר לקרנות הרשות ₪ 100,000

 .6סגירת תב"ר " 1410שיפוץ מתנ"ס גורדון"


החזר לקרנות הרשות ₪ 1,809

 .7סגירת תב"ר " 1555שיפוץ מגרש ספורט משולב"


החזר לקרנות הרשות ₪ 873

 .5אישור מתן הנחות בתשלום הארנונה באמצעות כרטיסי אשראי:

 .1אישור מתן הנחה בשיעור של  2%למשלמים את החשבון הדו – חודשי מראש,
באמצעות כרטיס אשראי.
 .2אישור מתן הנחה בשיעור של  1%למשלמים את החשבון הדו -חודשי ,בשני
תשלומים ,באמצעות כרטיס אשראי.

הצבעה :בעד פה אחד
החלטה :ועדת הכספים מאשרת את הנושאים שהובאו לאישורה
כפי שפורטו בסעיפים )5 – 1

 .6אישור עדכון תעריף רכישת תיק ורוד ע"ס .₪ 35
(יורד מסדר היום ,יועבר לאישור במליאה)

 .7אישור מתן הנחות להקמת מצבה ומכירת חלקות קבר בחיים ו/או בעקבות פטירה
עד לתקרה בסך של  ₪ 250,000לשנה ,במימון קרן בית העלמין.
(במקרים מיוחדים של תושב עררי ומצוקה כלכלית קשה)

הצבעה :בעד פה אחד
החלטה :ועדת הכספים מאשרת את מתן הנחות להקמת מצבה ומכירת חלקות קבר בחיים
ובעקבות פטירה עד לתקרה בסך של  ₪ 250,000לשנה ,במימון קרן בית העלמין.
(במקרים מיוחדים של תושב עררי ומצוקה כלכלית קשה)

היישום יתבצע בפועל על ידי ועדת ההנחות על פי הקריטריונים שיקבעו על ידה.
 .8אישור תיקון חוק עזר לחוק החנייה – הוספה של אזור נוסף ,אזור א' בתעריף שעתי בסך של ₪ 10
ותעריף יומי בסך של .₪ 45
הצבעה :בעד פה אחד
החלטה :ועדת הכספים מאשרת את תיקון חוק עזר לחוק החנייה – הוספה של אזור נוסף,
אזור א' בתעריף שעתי בסך של  ,₪ 10ותעריף יומי בסך של .₪ 45

 .9אישור תיקון בצו הארנונה בסיווגים מוסכים ומסגריות לתעריף בסך של ₪ 200
הצבעה :בעד פה אחד
החלטה :ועדת הכספים מאשרת את תיקון בצו הארנונה בסיווגים מוסכים ומסגריות
לתעריף בסך של ₪ 200

 .10אישור פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום .6.4.2017
הצבעה :בעד פה אחד
החלטה :ועדת הכספים מאשרת את פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום 6.4.2017

(הישיבה ננעלה בשעה )10:05

רשמה :גליה כהן

