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פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 5/2017
בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת  2016שהתקיימה ביום חמישי י'
בטבת תשע"ח 28/12/2017 ,בשעה  19:00בחדר המועצה בבית יד לבנים.
נוכחים:
ראש העירייה
מר זאב בילסקי
סגנית ומ"מ ראש העירייה
גב' סימה פרי
סגנית ראש העירייה
גב' רונית וינטראוב
חבר מועצה
מר אביחי ארביב
חבר מועצה
מר איתן גינזבורג
חבר מועצה
מר אלי אלוש
חברת מועצה
גב' דבי סלוצקי
חברת מועצה
גב' דרורה כהן
חבר מועצה
מר חיים ברוידא
חבר מועצה
מר חיים גולדמן
חברת מועצה
גב' לויס איל
חבר מועצה
מר מייש אייזיקסון
חבר מועצה
מר מיכאל רייזמן
חבר מועצה
מר ניר קריסטל
חברת מועצה
גב' עדית דיאמנט
חבר מועצה
מר צבי נדב רוסלר
גב' רחלי בן ארי סקעת חברת מועצה
מוזמנים:
גב' מיכל הירש נגרי
גב' אירית יהל
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין

מנכ"לית העירייה
גזברית העירייה
סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה

נעדרו:
גב' ליאור זלינגר
מר שי אבן

חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת .2016
ראש העירייה
אני מניח שקראתם את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2016האם יש התייחסויות?
מר ניר קריסטל
אני מבקש להתייחס לתוצאות הכספיות לסוף השנה .העיריה זקפה לתקציב הרגיל בשנת 2016
הכנסות עצמיות בסך  6.377מיליון  ₪בניגוד להנחיות כמפורט בביאור  15לדו"חות הכספיים.
מדובר על רכיב המע"מ שהעירייה שילמה בעבר עת השקיעה במקרקעין של מפעל המים והביוב
(בד"כ באמצעות תב"רים) ובגין המע"מ ששולם על ידה בדיווח עסקת אקראי לרשות המיסים
בחודש אפריל .2017
בפועל סיימה העירייה את שנת הדו"ח בעודף בסך  262אש"ח ,אולם בנטרול הכנסה אשר נכללה בו
בניגוד להנחיות ובגינה נכללה הסתייגות בדו"ח רואי החשבון המבקרים על הדו"ח הכספי לשנת
 ,2016הרי שהגרעון בתקציב הרגיל מסתכם בסך  6,115אש"ח.
בהתייחס לשיעור המלוות (עמוד  )30אני מבקש להעיר כי סך המלוות לסוף שנת הכספים ,2016
עמד על  213.39מלש"ח ,שלמרות שמהוות גידול לעומת סוף שנת ( 2015אז עמדו על  197מלש"ח),
עדיין נמצאות ברמה טובה מאד ביחס להכנסות ( )29%ואני בהחלט מוצא לנכון לציין זאת לחיוב.
אני רוצה לברך על החשיבה העקבית על הנושא של מיחזור מלוות לצורך הקטנת עומס החוב על
התקציב השוטף .יישר כח בנושא זה.
באשר לתביעות תלויות כנגד העירייה (עמוד  )22אני מבקש להפנות תשומת לבכם כי נכון ליום
 31.12.2016עמדו כנגד העיריה תביעות תלויות שאינן מכוסות על ידי חברת הביטוח בסך של 163
מלש"ח בנושאים כדוגמת חוזים ,נזיקין ,חוק התכנון והבניה ודיני עבודה .מתוכם התקבלה
הערכת סיכון רק לתביעות בגובה של  19מלש"ח ,והערכת הסיכון עומדת על  5מלש"ח ,ובהתאם
נכללה בדו"חות הכספיים הפרשה להתחייבויות בגובה תואם של  5מלש"ח.
עם זאת ,לתביעות בגובה של  144מלש"ח לא ניתנה כל הערכת סיכון וזהו הדבר המטריד בעיניי,
שכן אנחנו חייבים להיערך להתחייבויות שכאלה ,שכן מספיק שרק  10%בלבד מתוך התביעות
הללו יקבלו תוקף בדין ,בכדי לערער לנו את התקציב לתקופה מאד ארוכה .לכן אני מבקש מאד
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שהנושא הזה יעלה לדיון בצוות המקצועי ותבוצע הערכת סיכון לכל התביעות התלויות העומדות
כנגד העירייה ושנושא זה יוצג בהקדם למועצת העיר לצורך עדכון תקציב במידת הצורך.
גב' אירית יהל
נעשתה הערכת סיכון וההפרשה שבוצעה בספרים הינה על פי הערכת סיכון זו .יש לציין כי רוב
התביעות הן על פי סעיף  197ומתייחסות לכביש  531והעירייה לא תצטרך לשלם בגינן כסף שכן יש
שיפוי של מע"צ.
מר ניר קריסטל
אם נעשתה הערכת סיכון ,זה נפלא.
ראש העירייה
אם אין הערות נוספות ,ניגש להצבעה .מי בעד אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת ?2016
הצבעה
בעד – 17
נגד –
נמנע –
החלטה
מועצת העיר אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2016

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"לית לאסטרטגיה והסברה

זאב בילסקי
ראש העירייה
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מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

