עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים
תאריך הישיבה:
מספר פרוטוקול:
מקום:
שמות המשתתפים:
שמות החסרים:
בהשתתפות:
נושאים לדיון:

שעה:
נכתב ע"י:

19:35-20:05
גל לניאדו

 3.3.20ז אדר תש"פ
1/20
עיריית יהוד מונוסון
חברי מועצת העיר :בני רזניק-יו"ר ,רוטמן שמואל ,אורי שנהר ,יוסי חזן
ליאור גלבוע,חיים מימון,שימי בונפיל
הגזבר – גל לניאדו ,גיל סימנהויז מנכ"ל העירייה
דיון והמלצה לאישור עדכון תקציב  -2020העברה מסעיף לסעיף (סעיפי הכנסה אחרים במקום
נטילת הלוואת גישור )

הישיבה נפתחת בשעה  , 19:35יוסי חזן הצטרף 19:45
בני :פותח הישיבה ומציין נושא הישיבה.
גל :חברים הועבר אליכם במייל החומר לישיבה הכולל למעשה עדכון תקציב  2020והעברה מסעיף
לסעיף .
הסבר :
בתקציב  2020כפי שאישרה מועצת העיר מופיע מקור הכנסה שהינו נטילת הלוואת גישור (איזון) ע"ס
 2.4מש"ח .
העירייה ביצעה במהלך החודש וחצי האחרונים היוועצות נוספת מול משרד הפנים בנושא שלאחריה
הוחלט על מציאת מקורות מימון חלופיים לנטילת הלוואת גישור זו  ,מקורות אילו מוסברים בטבלה
המצורפת .
מנגד העירייה מתעתדת לנטול הלוואת פיתוח ולייעדה לבינוי מבני ציבור  ,נושא זה יובא בנפרד
למועצת העיר לאחר שיתבצעו אומדנים ותיעדוף ובניית תוכנית עבודה מסודרת לבניית המבנים .
מסגרת התקציב לאחר עדכון זה אינה משתנית ועומדת על סך  212,434אש"ח כפי שאושרה באישור
המועצה מיום . 30.12.19
בנוסף אציין כי מבדיקה שערכתי מסתמן כי העירייה מסיימת את שנת התקציב  2019באיזון תקציבי
(סגירת הספרים לשנת  2019עפ"י הנחיות משרד הפנים הינה עד  31.3.20ולכן טרם נערך הדוח
הכספי לשנת .) 2019
כמובן שהדו"ח הכספי לשנת  2020במתכונת הרבעונית יוצג ויובא לדיון בוועדת כספים .
אורי שואל מדוע הדוח הנ"ל אינו הדו"ח המבוקר
הסבר :אנו נדרשים לדווח דוח שנתי במתכונת רבעונית שהינה מצומצמת יותר למשרד הפנים ואת
הדוח המבוקר שהינו במתכונת רחבה ומפורטת יותר עורך הרו"ח החיצוני לעירייה לאחר ביצוע
הביקורת מטעמו שמתרחשת בדר"כ בחודשים  5-6כך שהדוח המבוקר מתאשר לפרסום ע"י מ.הפנים
בדר"כ רק לקראת חודש  8ואף . 9
לו"ז הרו"ח החיצוני נקבע ע"י משרד הפנים שהינו מעסיקו (רו"ח החיצוני הינו בלתי תלוי בעירייה
לחלוטין).
נערך דיון נוסף בנוגע לתוכנית העירייה לנטול הלוואת פיתוח במקום הלוואת הגישור (איזון) ומנכ"ל
העירייה פורט את צרכי הבינוי והשיפוץ הקרובים  :מבנה ל  3גנ"י ברחוב ביל"ו שמעליהם מבנה
לשירות הפסיכולוגי ,מבנה ל  2גנ"י במונוסון שמעליהם קומה נוספת ,הריסת אגף שאינו ראוי לאכלוס
בביה"ס אורנים ,שיפוץ נרחב בביה"ס הרצל ,הקמת  2אולמות ספורט בשני ביה"ס היסודיים הרצל
והיובל .
מציין כי הבינוי מותנה בהרשאות ממשרד החינוך (גנ"י) וממשרד הספורט (האולמות).
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נושא זה יובא לדיון ניפרד במועצת העיר .

הצעת החלטה  :ועדת כספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכון התקציב לשנת  2020והעברה
מסעיף לסעיף בהתאם לטבלה המצורפת כך שסך מסגרת התקציב לשנת  2020כפי שאושרה במועצה
מיום  30.12.19אינה משתנית .
אושר פה אחד

רשם :גל לניאדו

העתק :משתתפים
גב' יעלה מקליס – ראש העיר
מר ישורון פרסיק – מבקר העיריה
מר רוני חלמיש -יועמ"ש
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