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רשמה :ענת מגידיש

עיריית אשקלון – מינהל הכספים
----------------------------------------------------------------------------

פרוטוקול ועדת כספים מס' 3
מתאריך ז' בסיון תשע"ט 10/06/19
השתתפו :
גב' מיריי אלטיט
גב' שרה זכריה
מר איתי סהר
מר עמיחי סיבוני

-

לא השתתפו:
גב' סופיה ביילין
מר אייל אביטל
מר שי רובין
מר רמי סופר
מר אליק סולטנוביץ

-

נכח ו:
מר איציק ויצמן
עו"ד שלומי פרץ
מר אריאל גמליאל
גב' מירי אוחנה
גב' ענת מגידיש

-

סגנית ראש העיר ויו"ר וועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
מ"מ ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה
סמנכ"ל כספים
הלשכה המשפטית
מבקר העירייה
מנהלת אגף תאום ובקרה
רכזת מינהל הכספים

על סדר היום :
 .1שינויים בתקציב הפיתוח.
 .2מתן הסמכה לגזבר העירייה לנהל מיחזור הלוואות מול הבנקים.
לאחר המתנה של  15דקות הישיבה מתחילה.
גב' מיריי אלטיט:
ערב טוב לכולם ,ברשותכם אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס'  3עפ"י
סדר היום שמונח לפנינו.
.1

שינויים בתקציב הפיתוח
גב' מיריי אלטיט:
אבקש מהגב' מירי אוחנה לתת סקירה.
גב' מירי אוחנה:
עיקר השינויים בתקציב הפיתוח הם שינויים במקורות המימון
שורה  – 6הוגשה בקשה למשרד הפנים ,באם תתקבל הרשאה – יבוצע.
שורה  – 12משימה חדשה בעקבות קבלת הרשאה ממשרד החינוך.
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עיריית אשקלון – מינהל הכספים
---------------------------------------------------------------------------גב' מיריי אלטיט:

יש שאלות? אם לא ,אבקש להעלות להצבעה את השינויים בתקציב הפיתוח.
הצבעה:

 4בעד

{ מיריי אלטיט ,שרה זכריה ,איתי סהר ,עמיחי סיבוני}

החלטה :להמליץ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב
הפיתוח.
 .2מתן הסמכה לגזבר העירייה ,לנהל מיחזור הלוואות מול הבנקים
גב' מיריי אלטיט:
אנו מביאים לאישור הסמכת מר איציק ויצמן ,גזבר העירייה לנהל מו"מ עם
הבנקים למיחזור הלוואות עד כה ביצעה זאת גזברית העירייה הקודמת הגב'
נחמה שריקי ,היום אנו מביאים לאישור את גזבר העירייה שנבחר.
אני מבקשת לציין שאין מדובר בלקיחת כל הלוואה נוספת אלא במחזור על
מנת להפחית עלויות ריביות.
יש שאלות? אם לא אבקש להעלות להצבעה.
הצבעה:

 4בעד

{ מיריי אלטיט ,שרה זכריה ,איתי סהר ,עמיחי סיבוני}

החלטה :להמליץ למועצת העיר לאשר מתן הסמכה לגזבר העירייה,
לנהל מיחזור הלוואות מול הבנקים.
גב' מיריי אלטיט:
תודה רבה לכולם ,הישיבה ננעלת.

___________________

איציק ויצמן
סמנכ"ל כספים

__________________

מיריי אלטיט
סגנית ראש העיר
ויו"ר וועדת כספים
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