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סימוכין20490 :
פרוטוקול ועדת כספים מיום 3.11.19
נוכחים:
רמי סקליטר -יו"ר
מאיה פז
גיל אנוקוב
שאול רומנו
סמדר מוצפי אהרוני סגן רה"ע
חסרים:
אליהו לוי ,טלי חייט ,אריאל אלמוג
רמי סקליטר:
אני מבקש לעבור על פרוטוקול ישיבת הועדה הקודמת – הוועדה ביקשה לקבל את תוכנית ההבראה של
עמותת א.כ .נס ציונה ,עד היום לא הועברה התוכנית .מבקש מהגזבר לוודא קבלת והעברת התוכנית לחברי
הועדה .
מאיה פז :
אני מבקשת להעלות את נושא הגשת החומרים לוועדה ,קיבלנו את החומרים היום בשעה  16:00לא ניתן
להתכונן לישיבה כיאות.
אני מבקשת כי החומרים יוגשו לפחות  48שעות בטרם הישיבה .במידה ולא ,תידחה הועדה ב 7-ימים .
החלטה – לקבל את המלצת מאיה .
 .1דיון ברשימת תברי"ם למליאה הקרובה :
א .פתיחת תברי"ם חדשים
 תכנון גנ"י ברח' תל אביב – מאושר.
 סימון כבישים (ועדת תנועה) – מאושר.
 עבודות בינוי ופתוח במבני חינוך וציבור  -מבקשים לקבל פירוט העבודות המתוכננות במבני ציבור
וחינוך בסך  .₪ 1,500,000הבקשה מאושרת בכפוף לקבלת הפרוט בלבד.
ב .שינויים
 – 1387 הנגשה פרטנית – מאושר.
 1404 מערכת ייעודי קרקע – מבקשים לקבל פרוט העבודות המתוכננות (מערכת . )GIS
 1465 הקמת מממי"ם בגנים  -הובהר כי מדובר בתוספת מבנה מוגן לגנים :
חרצית ,מרגנית ,צפצפה ודובדבן-מאושר.
 1290 נס  -177/6מאושר.
 1274 פיתוח נס  123שלב ב' – בהתאם להסבר מאושר.
חברי הוועדה מבקשים לקבל לעתיד ,פרוט הבקשות והעבודות שמתוכננות לכל תב"ר.
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רמי סקליטר:
הובא לידיעתי כי החברה למוסדות חינוך הגישה בקשה לשיפוץ מערכת המיזוג ,מאחר וכלל חברי הועדה אין
מידע על אופי ההתקשרות החוזית בין העיריה לחברה אנו לא נוכל לאשר מתן תקציבים .
הועדה מבקשת לקבל את ההסכם בין העיריה לחברה .
 .2דיון בדוח 8/19
רמי סקליטר:
אני מבקש להעלות נושא בקשת העיריה ממשרד הפנים לעברות  4.5מיליון  ₪מהיטלי פתוח לתקציב הרגיל.
בקשה זו ,העומדת לאישורו של משרד הפנים עלולה לגרום לעירייה לאבד את הגדרת רשות איתנה .יש
לבקש משיכת הבקשה לאלתר.
נערך דיון על סעיפי הדוח הרצ"ב ,הדוח מציג נתונים כספיים לא מלאים ל 8 -חודשי ביצוע בלבד.
לאור הצפי לסיום שנה בגרעון מבקשת הועדה מידית לקבל :
 )1רשימה של הפרויקטים שטרם החלו בביצוע או ניתן לעצור ביצוע.
 )2הסבר לחריגות שכר בחינוך
 )3הסבר לחוסר ניצול תקציבי פעילות בחינוך .
שאול רומנו:
אני מבקש לציין כי לעומת קדנציות קודמות יש שיפור ניכר בהצגת הנתונים והבקשות כולל שקיפות מלאה.
יש כרגע צפי לגרעון בסוף שנה וזה הזמן להציג במספרים אלו צעדים בכוונת העירייה לנקוט כדי שלא להגיע
לסוף שנה בגרעון .
סוכם הוועדה תפגש שוב לפני סוף נובמבר כדי להתעדכן בצעדים הננקטים לאיזון הגרעון הצפוי .
רשם :לבב ערן
העתק:
חברי ועדת כספים
שמואל בוקסר -רה"ע

