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  1539/-0610/' פרוטוקול מס
  

  )2006/423/ (ו "ה ניסן התשס"כ,  ראשון מישיבת ועדת כספים מיום
  
 

  
   חמו               ראש העיר בן יהודה                      משתתפים

  ראש העיר/ד יעקב אוחיון           ס"                עו:   חברי הועדה
  ד עמוס גבריאלי       חבר הועדה"                                      עו

                                        אבינועם גרנות             חבר הועדה
                          יצחק יואל                   חבר הועדה              

                                        רינה פז                     חברת הועדה 
  ש             חבר הועדה'ר בוקי צי"                                      ד

  
  

  גל                    חבר הועדהגיא בן :                           חסרים
                                         בני כברה                    חבר הועדה      

                                       אריה אברהם               חבר הועדה
  

  העירייהל "אייל יוניאן                  מנכ                           :נוכחים
                                        אליעזר פיירשטיין        מבקר העירייה
                                        אבי בן חמו                גזבר העירייה
                                        קרן קדמי                  יועצת משפטית

                     לי ליבר                    דוברת העירייה                      
  ל העירייה"                                      מייק קיסוס                סמנכ

  
  :על סדר היום

  
  .רים" אישור תב .1

  

  ח"כ בש"סה   המימוןמקור  שם הפרוייקט

  3,200,000  קרנות הרשות  ס השרון"מבנה בי

  1,861,000  קרנות הרשות  ביס בן צ"בי

  860,000  קרנות הרשות  שיפוץ מרכזי נוער וקהילה

  250,000  קרנות הרשות  שיפוץ הספרייה העירונית 

  
   דיווח מבקר העירייה–צביעת עמודים  .2
:  בקשה לשינוי החלטת ועדת הכספים מיום–בניית משרדי העמותה למען הקשיש  .3
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  החלטות
  

  רים "אישור תב .1

   111'  מסההחלט
  .רים המופיעים לעיל"מחליטים לאשר את התב

  

  112' טה מסהחל
  .י יועץ נגישות"ילווה ע, רים ואם יהיה צורך בכך"כל פרוייקט שיבוצע במסגרת התב

  
   דיווח מבקר העירייה–צביעת עמודים  .2

  311' החלטה מס

  עת משפטית שתסתמך  לאור הדיווח של אליעזר פיירשטיין לבקש חוות דמחליטים           
  .י המבקר"על הממצאים שהועלו ע           

  .ל ישלים את הדיווח למשרד הפנים בהתאם לממצאי הביקורת"המנכ,            כמו כן
  

  :  בקשה לשינוי החלטת ועדת כספים מיום–בניית משרדי העמותה למען הקשיש  .3
     10/10/2004.   

   114' החלטה מס     
  ס "ר ע" ולאשר את התב10.10.2004:  את ועדת הכספים מיום     מומלץ לתקן

  .לבניית משרדי העמותה למען הקשיש ללא התנייה בחתימת הסכם  ₪ 650,000     
  העירייה והעמותה יקיימו משא ומתן ביניהם ,      בתיקון החוזה לבין העירייה לבין הגויינט

  .מ לחתום על ההסכם מהר ככל האפשר"     ע

  
  
  

..............................................                           ...................................  
             אייל יוניאן                                                  יהודה בן חמו     

         ראש העיר ל העירייה                                         "        מנכ
  
  

  .............................' פרוטוקול מס........................תאשר בישיבת מועצה מיום


