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פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין  7/2020מיום 21/12/2020
משתתפים :ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
חמד נעים ,סגן ראש העיר
יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
יורי קוצ'ר משנה לראש העיר
לידיה רזניקוב ,חברת מועצת העיר
טנוס נחלה ,חבר מועצת העיר
ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
חסרים :שמעון בן נעים ,מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר
משתתפים נוספים :אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
ספי בארי ,ראש מינהל כספים וגזבר העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אוהד איתאי ,סגן הגזבר
ראשי מינהלים – בזום

הערה :מצ"ל תמלול הישיבה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  7/2020מיום 7/12/2020
דיווח ביצוע לשנת  2019-2020ואישור התקציב הבלתי רגיל לשנת .2021
סדר הדיון:
סעיף מספר  :1אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  7/2020מיום 7/12/2020
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עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
מנכ"ל העירייה:

ערב טוב לכולם .אני רוצה להתחיל את הישיבה .אנחנו מתחילים בישיבה שלא מן
המניין שעניינה תוכנית התב"רים בשנת .2021
הערה:
ראשי המינהלים מציגים ע"ג מצגת את כלל הפעילויות של מחלקות העירייה
לשנים .2019-2020
עו"ד כמיל עודה :האם כל התב"רים שהוצגו מאושרים?
מנכ"ל העירייה 250 :מלש"ח מאושרים ,כל השאר בתהליך ויאושרו בקרוב.
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב,
שמעון ביטון ,מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,איימן שנאתי.

החלטה בסעיף מספר  :1מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת כספים מספר  7/2020מיום
(החלטה מס' .7/12/2020 ) 005
מאשרים התקציב הבלתי רגיל לשנת  2021ע"ס  371מלש"ח.

תודה רבה.
רושם הפרוטוקול :אורן משה
עוזר המנכ"ל

_____________________

_____________________
אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה

ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
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