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פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 04/2014
הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2013
מישיבת מועצת עיר שמן שלא מן המניין בנושא הדוח הכספי המבוקר לשנת ,2013שהתקיימה
ביום שלישי ח' בטבת תשע"ה  30בדצמבר  ,2014בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
מר אלי כהן
גב' דבי סלוצקי
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
גב' רחלי בן ארי סקעת
מר שי אבן
מר שלמה פרידמן

ראש העירייה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
גב' מיכל הירש נגרי
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד
גב' אנה לרנר

מנכ"לית העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית
מנהלת מח' תקציבים

נעדרו:
גב' דרורה כהן
גב' פרי נתיב

חברת מועצה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
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על סדר היום :
דו"ח כספי מבוקר לשנת .2013
ראש העירייה
אנו מניחים על שולחן המועצה דו"ח כספי מבוקר לשנת .2013
אמיר ברטוב
מדובר על דו"ח שנתי של  ,2013הדו"ח מציג בתקציב הפיתוח גרעון של  72מלש"ח .בתקציב הרגיל
סיימנו בגרעון של  36.78מלש"ח.
ראש העירייה
שנת  ,2013היתה אמנם שנת בחירות אך אין שום הצדקה לגירעון של  36מלש"ח ,כאשר שנה
קודמת סיימנו בעודף .אנו פועלים מאז היבחרותנו באופן אחראי ומדוד ,תוך הקפדה גם על
ההוצאות וגם על ההכנסות .הבטחנו שזה לא יקרה שוב.
מי בעד אישור הדו"ח הכספי המבוקר לשנת ? 2013
בעד18 -
נגד-
נמנע –
מועצת העיר אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2013
רונית וינטראוב
הייתה החלטה בזמנו שהתקציב של  2013יגמר באיזון יש לכך חשיבות לעניין אחריות של נבחרי
ציבור.
רשמה :עו"ד דפנה קינן ,יועצת משפטית.

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה
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_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה
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נספחים :
נספח א'
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2013

נספח ב'
המלצות ועדת הביקורת
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