מועצה מקומית באר יעקב

מחלקת גזברות/הנהלת חשבונות
 24מאי 2020
א' סיון תש"פ
פרוטוקול וועדת כספים 24/5/2020
משתתפים:
גב' עידית גינדי -חברת מועצה ויו"ר הועדה
מר ג'קי גונגרדי -סגן ראש המועצה
גב' עדי גם זו לטובה -חברת מועצה
מר ניסן לביא -חבר מועצה
רו"ח דני אורן -גזבר
חסרים:
מר דודי לוין -חבר מועצה
מר נועם ששון -סגן ראש מועצה
נושאים לסדר היום שאושרו:
 .1אישורי הגדלת תב"רים
במימון  :קרן עבודות פיתוח.
•
•
•
•
•

תב"ר
תב"ר
תב"ר
תב"ר
תב"ר

-1340
-1156
-1154
-1145
-1157

הכשרת בי"ס מונטסורי/הדרים בסך ₪ 700,000
בי"ס אילנות בסך ₪ 3,000,000
סקר נכסי המועצה בסך ₪ 300,000
שיפוצי קיץ בסך ₪ 2,000,000
בי"ס אמירים בסך ₪ 2,000,000

 .2אישורי הגדלת תב"רים
במימון  :משרד החינוך.
• תב"ר  -1111בי"ס תיכון הגדלה של ₪ 11,618,587
 .3אישורי הגדלת תברי"ם
במימון מפעל הפיס.
• תב"ר  -1341רכישת אייפדים בסך ₪ 750,000
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מועצה מקומית באר יעקב

מחלקת גזברות/הנהלת חשבונות
 .4אישור תב"רים שנסגרו:
מס' תבר
901
942
1038
1055
1103
1110
1131
1133
1178
1226
1251
1275
1296
1302
סה"כ
לדוח:

שם
סלילת כביש סמטת החצב
פיתוח שצפ  404שא נס בן יוסף
הנחת קו ביוב וניקוז דרך חיים
שיקום נזקי סופה
4גנ"י תלמים ג
מיני פיץ' בתלמי מנשה
שיקום ושיפוץ מוסדות חינוך
תשתית ומחשוב מוסדות
המועצה
שדרוג תשתיות בשכונות
ותיקות
שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 2017
מימון ספירת מלאי ואינוונטר
רכישת מכונות טיאוט רחובות
כבישים והתקני בטיחות 2018
מחזור הלוואות תקציביות

תקציב-ביצוע
1,150,000
1,500,000
209,930
1,382,281
4,266,977
290,000
1,950,000
250,000
2,523,238
4,140,000
100,000
600,000
71,429
5,774,908
24,208,763

החלטה :אושר פה אחד

רשם :רו"ח דני אורן.
תפוצה :משתתפים  +חברי מליאה נוספים.
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