פרוטוקול וועדת כספים 11/2020
שהתקיימה בתאריך :י"ב בטבת תשפ"א 27 ,בדצמבר 2020
וכחים:
ה"ה מ די שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה משה כה א – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי שטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וי גורט – מבקר העירייה
על סדר היום:


תב"רים חדשים

מספר
תב"ר

שם תב"ר

תקציב

מקור מימון

1203

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה חב"ד עטרת חייה מושקא

30,000

משרד החינוך 2020/25/528

1204

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה דרן אמותינו

30,000

משרד החינוך 2020/25/520

1205

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה תיכון נתיבות שלום

30,000

משרד החינוך 2020/25/519

1206

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ישועת משה

30,000

משרד החינוך 2020/25/506

1207

יישום הרפורמה ברישוי עסקים

100,610

1207

יישום הרפורמה ברישוי עסקים

83,885

משרד הפנים 100127710
השתתפות התב"ר בתקציב רגיל
בשכר מספר כרטיס 1590000590

1207

סה"כ184,495 :

סה"כ:

304,495

הגדלת תב"רים
מספר
תב"ר

שם תב"ר

כרטיס

תקציב

549

הקמת משרדי ומחסני הרשות

2005491522

240,000

549

הקמת משרדי ומחסני הרשות

2005491580

12,415

סה"כ

הגדלה

הקטנה

3

תקציב חדש

מקור מימון

240,000

משרד הפנים

12,418

קרן פיתוח כללי
 7080000016או
מקרן עודפי תברים
,7080000012
סגירת תב"ר

252,415

252,418

602

בית ספר לחינוך מיוחד 443

2006021523

207,815

207,815

משרד החינוך

602

בית ספר לחינוך מיוחד 443

2006021532

13,171,538

13,171,538

602

בית ספר לחינוך מיוחד 443

2006021539

224,572

מפעל הפיס
מפעל הפיס מענק
 1459/2019תיקון
ועדת כספים 10/20

סה"כ

285,917

61,345

13,603,925

668

מחשוב העירייה

2006681580

200,000

748

פיתוח תשתיות מבנה ציבור

2007481522

600,000

748

פיתוח תשתיות מבנה ציבור

2005491580

סה"כ

13,457,455
6,334.50

32,760

600,000

761

מגרש  6 433כיתות גן

2007611523

10,006,001

779

מחשוב העירייה

2007791580

570,000

193,666

קרן היטל השבחה
סגירת תב"ר
7080000001

600,000

משרד הפנים

32,760

קרן פיתוח כללי
 7080000016או
מקרן עודפי תברים
,7080000012
סגירת תב"ר

632,760
11,376,071

1,370,070
38,684.52

531,315

842

בי"ס מגרש 407/5

2008421523

8,192,544

109,384

8,301,928

842

בי"ס מגרש 407/5

2008421532

7,763,600

100,609

7,864,209

15,956,144

סה"כ

16,166,137

844

בי"ס מגרש 433

2008441523

8,298,365

844

בי"ס מגרש 433

2008441532

8,205,472

8,205,472

16,503,837

18,771,061

סה"כ

10,565,589

2,267,224

888

ביה"ס על יסודי לבנים מגרש 407/1

2008881523

5,587,597

888

ביה"ס על יסודי לבנים מגרש 407/1

2008881532

3,564,299

3,564,299

888

ביה"ס על יסודי לבנים מגרש 407/1

2008881583

1,712,000

1,712,000

10,863,896

11,509,615

סה"כ
1153

פיתוח אתר ב 2

2011531527

8,450,000

1177

ישן מול חדש ב 1ריבוד כבישים חת"ס
ומעזריטש ,מגרש משחקים חיי יצחק

201177527

910,791

סה"כ:

משרד החינוך
2020/15/050
קרן חלף היטל
השבחה
 7080000001סגירת
תב"ר
משרד החינוך
2017/02/039
הצטיידות 132,300
מפעל הפיס
2018/00587
הצטיידות 117,260

6,233,316

645,719

8,457,380

7,380

910,791
4,594,494

45,019

סה"כ תב "רים
304,495
תב "רים -חדשים
4,594,494
תב "רים  -הגדלה
45,019
תב "רים  -הקטנה
4,853,970
סה"כ

__________
מ די שוורץ
יו"ר הועדה

משרד החינוך
2020/15/44
2020/15/053
מפעל הפיס
משרד החינוך
2020/15/16
מפעל הפיס
קרן אגרת מבנה ציבור
משרד השיכון
70020201
משרד השיכון
 70020504הוספת
רחוב חיי יצחק

