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אישור פרוטוקול וועדת כספים {מצ"ב}.
שינויים בתקציב העירייה לשנת { 2019מצ"ב}.
דוח רבעוני { 2019 1מצ"ב}.
אישור הארכת חוק עזר לעפולה (שירותי שמירה ואבטחה) ,התשע"ד {2013מצ"ב}.
1

נושא מס'  :1אישור פרוטוקול וועדת כספים
גזבר :מביאים לאישור את פרוטוקול וועדת כספים בפני המועצה.
החלטה מספר 56/19
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת כספים.
בעד  :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,קרן אלקריף ,דני דסטה,
מנחם גולד ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן .
נגד :כפיר סרוסי ,מוטי אלוש ,משה לוי ,בתיה אדרי ,נגה שרון ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן.
נושא מס'  :2שינויים בתקציב העירייה לשנת 2019
גזבר :קיבלתם את הסעיפים שאנו עומדים לעשות בהם שינויים .השינויים העיקריים הם בנושא
הכנסות ארנונה שאנחנו מגדילים ב  .₪ 5,000,000 -אנחנו מגדילים את מענק מיוחד משרד הפנים
ב ₪ 1,100,000 -ומקטינים את צפי הכנסות מאגרות בניה מ  ₪ 6,500,000 -ל ₪ 4,000,000 -
בוריס יודיס :יש הורדה של  ₪ 156,000בקליטה ובטיחות בדרכים?
כפיר סרוסי :מדוע יש ירידה באגף שפ"ע של  ₪1,100,000בשירות לתושב והאגודה לתרבות הדיור
 ₪ 300,000בשיטור הקהילתי  ₪ 270,000בתרבות ? ₪ 170,000
יש סה"כ שינויים בתקציב  ₪ 7,000,000קיצוצים :הכנסות  3,700,000ועוד קיצוצים מסעיפים
 2,500,000והשאלה לאן הכסף הולך?
חביב פרץ :קיבלת את כל התשובות מהגזבר בוועדת כספים .הוא הזמין אותך להיפגש איתו ואתה
מתחמק .אתה לא מכבד אותו.
גזבר :כשהעברנו את התקציב בתחילת שנה ,אמרנו מראש שאנחנו נבצע שינויים והתקציב הוא
למועצה כמעט כמו העתק של  .2018השינויים שנעשו עכשיו הם שינויים מול ביצועים בפועל.
ראש העיר :אנחנו מגדירים את סדר העדיפויות שלנו בתקציב .יהיו שינויים ,יהיו דברים שיגדלו,
יהיו דברים שיקטנו ,השאיפה שלנו היא ככל שאפשר להגדיל.
חביב פרץ :אנחנו מכבדים מאוד את חברי וועדת הכספים .כל התשובות ניתנו לחברי הוועדה אך
אתם מנצלים זאת לרעה .יש לנו גזבר מצוין שעושה עבודתו נאמנה וענה על כל השאלות.
גזבר :אנו מעמידים את תקציב העיריה ע"ס של .₪362,026,000
החלטה מספר 57/19
חברי מועצת העיר מאשרים את השינויים בתקציב העירייה לשנת .2019
בעד  :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,קרן אלקריף ,דני דסטה,
מנחם גולד ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן .
נגד :כפיר סרוסי ,מוטי אלוש ,משה לוי ,בתיה אדרי ,נגה שרון ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן.
גב' קרן אלקריף יצאה מהישיבה
נושא מס'  :3דוח רבעוני 2019 1
גזבר :קיבלתם את הדו"ח הרבעוני מס'  1שהוא דו"ח ביצוע עד  .31.3.19אנחנו בעודף של 48,000
 ₪ועומדים ביעדי התקציב ,אין הערות מיוחדות.
2

החלטה מספר 58/19
חברי מועצת העיר מאשרים את דו"ח רבעוני .2019 1
בעד  :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,דני דסטה,
מנחם גולד ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן .
נמנעים :כפיר סרוסי ,מוטי אלוש ,משה לוי ,בתיה אדרי ,נגה שרון ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן.
נושא מס'  :4אישור הארכת חוק עזר לעפולה (שירותי שמירה ואבטחה) ,התשע"ד 2013
גזבר :יש לנו חוק עזר לשמירה ואבטחה בעיר .החוק חוקק בעיר בשנת  .2013אנחנו גובים  1שקל
למטר בנוי מכל הנכסים בעיר .החוק תקף לשנתיים ואנחנו מביאים אותו לאישור מחודש בכדי
שנוכל להעבירו למשרד הפנים לאישור.
ראש העיר :עבור אלו שנים?
גזבר2020-2021 :
החלטה מספר 59/19
חברי מועצת העיר מאשרים גביית היטל שמירה לשנים .2020-2021
בעד  :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,דני דסטה,
מנחם גולד ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן .
נגד :כפיר סרוסי ,מוטי אלוש ,משה לוי ,בתיה אדרי ,נגה שרון ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן.
שונות
גזבר :בישיבת מועצת עיר 4-11 ,מתאריך  27.12.18,הבאנו לאישור המועצה " הארכת תוקף חוק
עזר שצ"פ" .נתבקשנו ע"י משרד הפנים לשנות את המלל בפרוטוקול :שינוי תעריפים במקום
הארכת תוקף.
עדכון נושא מס'  7מפרוטוקול מועצה  :4-11,12-18שינוי תעריפים חוק עזר שצ"פ
ראש העיר :פעם ב 4-שנים מביאים את חוק העזר לאישור מועצת העיר לאחר עדכון התעריפים
ע"פ דרישת משרד הפנים .חוק העזר התעדכן בשנים  2009ו 2014ואנו מעדכנים שינויים שנעשו ע"י
משרד רוח' אופיר בוכניק.
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