פרוטוקול ועדת המשנה
לתמיכות
מס'  5מיום 09/08/2012
השתתפו:

מר תומר גלא
מר שלמה כה
מר יור שפר
מר אבנר סויסה

יו"ר הוועדה.
מ"מ רה"ע וחבר הוועדה.
מ"מ יו"ר הוועדה.
חבר הוועדה.

לא השתתפו:

גב' סופה ביילי
מר עמר ב דוד
מר אית קסנטיני
מר יורי ז'מושצ'יק
מר אלכס סולטנובי

סגנית רה"ע וחברת הוועדה.
סג רה"ע וחבר הוועדה.
חבר הועדה.
חבר הועדה.
חבר הועדה.

נכחו:

עו"ד אית צוריאל
מר פיני בוסקילה
רו"ח אריאל גמליאל
רו"ח אורציו זואר

היוע המשפטי לעירייה.
גזבר העירייה.
מבקר העירייה.
מפקח תמיכות.

על סדר היו :
פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  6מיו .28/6/2012
פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  7מיו .12/7/12
מר תומר גלא – ערב טוב ,אתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה מס'  5בדיו
בפרוטוקולי של הועדה המקצועית מס'  6ומס' .7
אבקש לקבל את התייחסות היוע המשפטי לסוגיה של אפשרות העירייה לקבל
שירותי מעמותות המקבלות תמיכה.
עו"ד אית" צוריאל – אי איסור על העירייה להתקשר ע עמותה לצור $קבלת
שירותי ,השאלה שצרי $לבדוק היא הפ השני כלומר הא העירייה יכולה לתת
תמיכה לעמותה המספקת לה שירותי ,זו מהות ההחלטה של הועדה המקצועית,
בתבחיני הקיימי נקבע שהוועדה רשאית לאשר מת תמיכה לעמותות הנותנות
שירותי לעירייה כמצוי בסעי %ב.3.
מר תומר גלא – למה מביאי לאישור עמותות לאחר שאושרה לה תמיכה.
עו"ד אית צוריאל – בשנה שעברה אישרנו למספר עמותות בהתא לסעי %הנ"ל
לקבל תמיכה,
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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.1

דיו" בבקשת תמיכה לגופי שנותני שירותי לעירייה.
מר תומר גלא – אני חושב שיש בעיה בכ $זה פוגע בשוויו ובתחרות.
עמותות לא משלמות מע"מ ולכ יכולות לתת מחיר נמו $יותר וזו פגיעה
בעסקי אחרי.

מר אברה ב"$דוד – הדיו באישור לעמותות היו סלקטיבי ,לא מדובר
בעמותות שמספקות שירותי לתחרות בשוק.
המחירי במכרזי הינ ללא מע"מ ,מ דובר בעמותות העוסקות בפעילות
משקמת ומסייעת לציבור ,כ $שאי מניעה שלא נעודד אותה.
מר תומר גלא – לגבי אספקת ציוד ,איזה שליטה יש לנו מבחינת אחריות,
א יספקו ציוד חשמל כמו קומקומי ,פלטות ועוד..
מר פיני בוסקילה – המכרז התייחס רק לאספקת שולחנות וכסאות וזה מה
שנחת מול ,וזאת אני מוסר לאחר בדיקה מול מנהל אג %הרכש ,אני מבקש
ג אישור בכתב לכ.$
מר תומר גלא
המשפטי.
כמו כ ,אני מבקש מהדרג המקצועי להקפיד על הגעה לישיבה וליוע
המשפטי לדאוג לפחות לשלוח ממלא מקו.

– בכל זאת אני רוצה חוות דעת והתייחסות של היוע

.2

דיו" חוזר במת" התמיכה לעמותת מועדו" הכדורגל אשקלו" 2005
מר תומר גלא – מדוע צרי $להקפיא את התמיכה? הא זה לא יפגע
בקבוצות הנוער והילדי שהתמיכה מיועדת ג לה?
מר אברה ב"$דוד – התנהגות מר אזגי מהפרסומי סביב הקבוצה גורמי
נזק גדול לעיר ,העירייה לא יכולה להתעל מכ $ולהמשי $לתת תמיכה בלי
התייחסות.
הפרסומי פוגעי בראש ובראשונה בנוער הנמצא בקבוצות של האגודה ואי
אפשר להתעל מכ.$
מר תומר גלא – אני לא מוכ שהילדי יפגעו בהחלטות הוועדה.
הא אנחנו צריכי להזמי את מר אזגי לשימוע?

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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מר פיני בוסקילה – השימוע יעשה ע"י גורמי המקצועיי בעירייה.
מר תומר גלא – אני לא מסכי שיקפיאו את התמיכה בגלל החשש שפעילות
הנוער תיפגע.

מר תומר גלא –
אני רוצה להעלות להצבעה את אישור פרוטוקול הועדה המקצועית מס'  5מיו
.14/6/12

הצבעה:
החלטה – לא מאשרי פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס' ,5
ומחזירי לדיו חוזר בוועדה המקצועית.

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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פיני בוסקילה
גזבר העירייה

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים

תומר גלא
יו"ר וועדת משנה לתמיכות
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