פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 03/19
שהתקיימה בתאריך ו' ב יסן תשע"ט 11 ,באפריל  2019באולם מועצת העיר
וכחים:
ה"ה מ די שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה משה כה א– מ"מ יו"ר הועדה
ה"ר אפרים אוחיון – חבר הועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי שטיין – ראש העיר
מר משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון וי גורט – מבקר העירייה
עו"ד עדי הדר – יועמ"ש
על סדר היום:
.1
יו"ר הועדה ה"ה מ די שוורץ:

תברי"ם חדשים:
מספר
תב"ר
1039
1040
1041
1042

שם תב"ר

תקציב

מקור מימון

ת"ת משנת יהודה
העתק מבנים יבילים מגרש צ11-
תכנון מגרש צ6-
רכישת מכולות אשפה
תכנון ,שיקום ,שיפוץ כבישים ומדרכות בשטחים
ציבוריים
תשתיות תקשורת ורכישת מחשבים ,מצלמות
אבטחה וציוד נלווה
הנגשת מבני ציבור ,חינוך ושטחים ציבוריים
שיפוץ ,הצטיידות וריהוט במבני ומשרדי העירייה
בינוי ,שיפוץ ,הצטיידות וריהוט למרכזי חד
הוריות ומבני ציבור
אלמנטים ומייצגים בכיכרות  ,פארקים וגני משחק

₪189,189
₪222,300
₪324,858
₪290,000

משרד החינוך 2019/05/007
משרד החינוך 2019/15/017
משרד החינוך 2019/05/006
קרנות

₪1,000,000

קרנות

₪500,000

קרנות

₪700,000
₪600,000

קרנות
קרנות

₪1,300,000

קרנות

₪250,000

1049

שלוש כיתות גן מגרש 454

₪2,341,515

1050

שלוש כיתות גן מגרש 433

₪2,341,515

1051
1052

נגישות פיזית פרטנית )ראייה( ב"י עטרת שיח
נגישות בית יעקב

₪33,706
₪174,687

קרנות
משרד החינוך 2019/01/005
הצטיידות 78,000
משרד החינוך 2019/01/006
הצטיידות 78,000
משרד החינוך 2019/24/253
משרד החינוך 2019/76/001

סה"כ

₪10,267,770

1043
1044
1045
1046
1047
1048

הגדלת תברי"ם:
מספר
תב"ר

כרטיס

תקציב

2008881523

₪4,204,569

2008881532

₪2,279,970

סה"כ

₪6,484,539

658
658

סמינר לבנות מגרש 432
סמינר לבנות מגרש 432

2006581523
2006581532
סה"כ

₪10,363,272
₪19,817,695
₪30,180,967

1024
1024

בי"ס על יסודי מגרש 171
בי"ס על יסודי מגרש 171

2010241523
2010241580
סה"כ

₪4,580,373

888
888

שם תב"ר
ביה"ס על יסודי לבנים
מגרש 407/1
ביה"ס על יסודי לבנים
מגרש 407/1

הקטנה

הגדלה

₪53,146

₪4,204,569

משרד החינוך

₪2,333,116

מפעל הפיס ריהוט
584/2018

₪6,537,685
₪6,862,876

₪10,363,272
₪26,680,571
₪37,043,843

משרד החינוך
מפעל הפייס 129/19

₪1,235,000

₪4,580,373
₪1,235,000
₪5,815,373

משרד החינוך
קרנות

₪4,580,373

סה"כ:

תקציב חדש

מקור מימון

₪8,151,022

סה"כ תברי"ם
₪10,267,770
תברי"ם -חדשים
תברי"ם  -הגדלה
תברי"ם  -הקטנה
סה"כ:

₪8,151,022
₪0
₪18,418,792

אושר פה אחד.

רשם :פתלי לבי סון
____________
מ די שוורץ
יו"ר הועדה

העתק:

