א' אייר תשפ"א
 13אפריל 2021
מועצת באר יעקב
דף החלטות  -ישיבת מועצה
מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 29
שהתקיימה ביום שני12.4.21 ,
בשעה  19:00בתיכון "נווה נחום"
משתתפים:
מר גוזלן ניסים – ראש המועצה
מר פרנקו מוטי – מ"מ וסגן ראש המועצה
מר גונגרדי ג'קי – סגן ראש המועצה
מר נועם ששון – סגן ראש המועצה
מר לביא ניסן  -חבר מועצה
מר דודי לוין – חבר מועצה
גב' שלומית שלסקי -חברת מועצה (הצטרפה בשעה )19:12
מר אבנר ברק – חבר מועצה
נוכחים:
רו"ח דני אורן – מנכ"ל המועצה
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
רו"ח מירי לוין –גזברית המועצה
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס המועצה
מר משה מזרחי – מבקר המועצה
מר יוסי בוארון – ע.ראש המועצה
מר יוסף ג'בר – רפרנט מיצוי משאבים
גב' קורל ג'ואנשיר -מנהלת לשכת מנכ"ל
חסרים:
מר בוסקילה אברהם – משנה לראש המועצה
גב' עידית גינדי שטרוזמן – חברת מועצה
מר ניגוס אבבה – חבר מועצה
גב' עדי גם זו לטובה – חברת מועצה
גב' מזרחי טלילה  -חברת מועצה

נושאים:
 .1עדכון תקציב 2021
דברי הסבר מאת מנכ"ל המועצה :
תקציב המועצה המקורי ע"ס  ₪ 236,736,400שאושר במליאת המועצה מיום 21.12.20
עבר לעיון משרד הפנים .לאחר דיונים מול משרד הפנים  ,עודכנו ותוקנו מס' סעיפי
הכנסות כפי שצורפו בתיאום עם משרד הפנים  .כאשר השינוי המהותי היה אישור
לשימוש בסך של  11.2מלש"ח עודפי ביצוע משנת  2020שישמשו לאיזון תקציב שנת
 2021וביטול צורך בנטילת הלוואה.
ניתן הסבר לחברי המליאה כי יהיה תקציב מסוים כהוצאות מותנות בתיאום ודרישת
משרד הפנים.
סך התקציב המעודכן נותר ללא שינוי ועומד על אותו סך של .₪ 236,736,400
-

לאחר אישור המליאה התקציב יעבור לאישור משרד הפנים מיידית.

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

פרנקו מוטי

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

שלומית שלסקי

בעד

ניסן לביא

בעד

נועם ששון

בעד

החלטה :אושר פה אחד

________________
דני אורן ,רו"ח
מנכ"ל המועצה

הישיבה ננעלה בשעה 19:15

________________
ניסים גוזלן
ראש המועצה

