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פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 13/12/18
נוכחים:
מר חביב פרץ  ,מ"מ וסגן ראש העיר  ,יו"ר ועדה.
גב' קרן אלקריף  ,חברת ועדה.
מר בוריס יודיס ,חבר ועדה.
מר איתי כהן  ,חבר ועדה.
גב' נגה שרון  ,חברת ועדה.
מר כפיר סרוסי  ,חבר ועדה.
גב' בתיה אדרי  ,חברת ועדה.
משתתפים:
מר שלום שלמה ,מנכ"ל העירייה .
מר איציק שריקי ,גזבר העירייה.
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הארכה תוקף חוק עזר שצ"פ

חביב פרץ  :ערב טוב  ,פותח את וועדת הכספים הראשונה לקדנציה זו לאחר
הבחירות .
כפיר סרוסי :מבקש לקבל את חומר הוועדות במועד מוקדם – יומיים לא מספיקים
על מנת
להיערך וללמוד.
איציק שריקי :ע"פ הפקודה חומר לוועדות ניתן להגיש  36שעות לפני  ,חומר
למועצה בנושאים כספיים צריך למסור  10ימים לפני ,כל שאר הנושאים  36שעות
לפני.
חביב פרץ :יש היום על סדר היום הרבה נושאים וזאת מכוון שאנו אמורים לדון
בדוחות של הקדנציה הקודמת שטרם נסגרו כי לא היו ישיבות מועצת עיר בחצי
שנה האחרונה.
נושא מס'  :1אישור דוח כספי 2017
איציק שריקי  :מוצג לפניכם הדוח הכספי לשנת  2017לאחר ביקורת רו"ח מטעם
משרד הפנים .
את הדוח הכספי לשנת  2017שלחתי אליכם במייל – עמדנו ברוב היעדים השנה
שמסתיימים
באיזון ועודף קל של כ 297-אלש"ח  ,אין הערות בעיתיות בדוח  } .מלבד הפניה
לתשומת לב להתנהלות של החברה הכלכלית ולתביעות כנגד העיריה{ .
הצבעה :
בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן  ,נגה שרון.
נמנעים  :כפיר סרוסי ,בתיה אדרי .
נושא מס'  :2אישור דוח רבעוני 02/2018
איציק שריקי  2 :הדוחות הרבעוניים  02/2018+03/2018עומדים ביעדים  ,את
הדוחות אנו עושים
יחד עם רו"ח מר יעקב זיצר .
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רו"ח מטעם משרד הפנים מבצע סקירה וביקורת עומק מטעם משרד הפנים.
הצבעה :
בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן  ,נגה שרון.
נמנעים :כפיר סרוסי ,בתיה אדרי.

נושא מס'  :3אישור דוח רבעוני 03/2018
איציק שריקי  :בהמשך לדברי את הרבעון מסיים בסך  , ₪ 408,000ממשיך ע"פ
פעילות בשנה
האחרונה .
הצבעה :
בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן  ,נגה שרון.
נמנעים  :כפיר סרוסי ,בתיה אדרי .

נושא מס'  :4אישור צו ארנונה 2019
איציק שריקי  :על מנת שנוכל לחייב ארנונה בעיר אנו מחויבים לפעול ע "פ –צו
ארנונה } .הצו
נשלח אליכם {.
אנו מוגבלים ולא קובעים איך לשנות את הצו – אנו פועלים ע"פ חוק ההסדרים
העלאה הינה
 0.32%במידה ורשות מעוניינת לעלות או להוריד את האחוזים חייבת להגיש בקשה
מסודרת .
}החוק נקבע בשל האינפלציה שהייתה בשנת  1985אשר הקפיאה את המשק {.
הצבעה :
בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן .
נמנעים :נגה שרון  ,כפיר סרוסי ,בתיה אדרי .
נושא מס'  :5עדכון תקציב 2018
איציק שריקי  :אנו נמצאים לקראת סוף שנה  ,כמו בכל שנה עושים עדכונים
טכניים של
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התקציב .לדוגמא :מקבלים כספים שלא חשבנו שנקבל או הערכה של גבייה שונה
מבפועל .
שינויים מעדכנים גם בכנסת ישראל .
שאלה מתבקשת מצדכם כיצד מקטינים את התקציב ב 22מיליון שקלים ?
עד שנה שעברה הפעילות שהיו מבצעים רשתות החינוך "אורט"" ,אמית יהודה",
"צביה"
שעובדים בכפוף למשרד החינוך – מהם ממומנים תקציבית.
עד לפני  7שנים לא נתנו ביטוי לתקציב – היה עיוות.
לפני  8חודשים הממונה על הביקורת אסרה להכניס ניהול חשבונאי אלא רק מה
שעובר דרכינו
ישירות .
מעמידים את תקציב  2018לאחר השינויים על סך של:

.₪ 357,781,000

הצבעה :
בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן  ,נגה שרון.
נגד :כפיר סרוסי ,בתיה אדרי .

נושא מס'  :6אישור תקציב 2019
איציק שריקי  :מוגש לכם תקציב ראשוני  ,זאת בכדי שלא נעבוד ב 1/12מהתקציב.
כפיר סרוסי:מדוע יש חשיבות להעביר כבר את כלל התקציב ,ולא שאותן עמותות
ייקחו הלוואה ?
איציק שריקי  1/12:זו הברירה הפחות טובה לעבודה תקינה של העיריה .לדוגמא:
אגודות הספורט מחכים לתקציב  4חודשים לא שילמו משכורות  .לקחו על
התקופה הנ"ל הלוואות ומחכים לכסף .
כפיר סרוסי :שהפיגורים והעמלה יפגעו בהם ולא בנו .במה עוד נערך שינוי ?
איציק שריקי :אין שינויים מהותיים בין התקציבים .
השינויים בהסעות בערך כמיליון שקלים  ,בעוזרות גננות כמליון וחצי ,בילדי
פנימיות כשני מלש"ח .
מעמידים את תקציב עיריית עפולה לשנת  2019עס' של₪ 358,237,000 :

הצבעה :
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בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן  ,נגה שרון.
נמנעים  :כפיר סרוסי ,בתיה אדרי.

נושא מס'  :7הארכת תוקף חוק עזר שצ"פ
איציק שריקי  :העירייה מפעילה פעילות בתוך העיר ויכולה לגבות כסף באמצעות
חוקים.
הרשויות המקומיות מתנהלות ע"פ פקודת העיריות  ,צו הארנונה וחוקי עזר .
שצ"פ – שטח ציבורי פתוח  ,כל קבלן ברחבי העיר משלם את ההיטלים .
ע"פ יועץ שבודק את התחזית לחוק קובעים את חוק העזר ומביאים אותו למועצה
ומשרד הפנים
שבודק הגינות ונכונות הסכומים עפ' הטבלאות שהועברו לו.
חוק העזר הנ"ל מסתיים בעוד שבוע ויש צורך להאריך את התוקף שלו – כל שצ"פ
צריך להיות לפי
המעגלים שנקבעו ע"פ חוק העזר.
הצבעה :
בעד :חביב פרץ  ,קרן אלקריף  ,בוריס יודיס  ,איתי כהן  ,נגה שרון.
נמנעים :כפיר סרוסי ,בתיה אדרי .
חביב פרץ  :מודה לגזבר העיריה על העבודה המקצועית  ,ולכלל הנוכחים .

_______________
חביב פרץ
מ"מ וסגן ראש העיר
יו"ר הועדה

