
 ראש העיר  – אל : אבי גרובר 
 

 הצעה לסדר   -עדכון ובקרה של מועצת העיר בניהול התקציב והתב"רים הנדון : 
 

 שלום לכולם, 
 

 . 2019אישרה מליאת מועצת העיר את תקציב עיריית רמת השרון לשנת  12/6/19בתאריך 
שתי נקודות עיקריות  בישיבה זו, בה לא התנגדתי בהצבעתי לתקציב המוצע )נמנעתי(, הצבעתי על  

 שנראו בעיני בעייתיות : 
 הצורך לקיים בקרה עיתית על ניהול התקציב וזאת ע"י עדכון רבעוני של מועצת העיר  (א
מש"ח( ובעייתיות   447מש"ח( אל מול התקציב הרגיל ) 260גודלו )העצום( של התב"ר ) (ב

 הנובעת מהיעדר סדר עדיפויות למימוש התב"ר. 
כס אלא הינו כלי עבודה שנועד לשרת את המנהלים הבכירים של העירייה  ציינתי שתקציב אינו רק ט

ואת מועצת העיר , כדירקטוריון, אשר מחובתו לנהל מעקב ובקרה על אופן התנהלות התקציב אל מול  
 המשימות השונות וסדר העדיפויות שלהן. 

 לשמחתי ראש העיר קיבל את הערותיי והצטרף לעמדתי בעניין. 
 . 12את פרטיכל הישיבה, אפנה אתכם לעמוד מס' לנוחותכם צירפתי  

תזכרתי וביקשתי מספר פעמים במייל מראש העיר והפקידות הבכירה לקיים הצגה   2019מאז יוני 
 ועדכון של מועצת העיר ואף העליתי זאת בע"פ במספר ישיבות. 

יר אף  קיבלתי מספר תשובות לא פורמליות בעניין שתנוח דעתי והעניין יתבצע בקרוב, ראש הע
 התבטא בעניין פעמיים. 

 לפני ישיבת המליאה האחרונה הוצאתי תזכורת נוספת בעניין, מצורפת גם כן לנוחותכם. 
 בישיבת מליאת מועצת העיר האחרונה התייחס ראש העיר לנושא ואמר שהעניין אכן נמשך זמן רב. 

 
 ההצעה לסדר : 

 
לסיום כל רבעון )מאי, יולי,  בישיבת מליאת מועצת העיר שתתקיים בתחילת כל חודש העוקב   (1

 תכנון, ביצוע, חריגות וכד'  –נובמבר( יוצג סטטוס תקציב העיר 
בישיבת מליאת מועצת העיר שתתקיים בתחילת פברואר בכל שנה תוצג סגירת תקציב העיר   (2

 לשנה שחלפה 
התב"ר יוצג בצורה מלאה ומדורגת לפי סדר עדיפויות, יכלול לוח זמנים משוער לביצוע על פי   (3

 פי הכנסות צפויות. צ
כל דיון בתוספות לתב"ר יכלול בתוכו גם את אופן הכללתו בתוך מכלול התב"רים )סדר  

 עדיפויות ולוח זמנים משוער( 
 

יהיה ריאלי ולא יהיה בסדר גודל שכזה אל מול התקציב הרגיל    ככלל , ראוי שרכיב התב"ר •
 (, מה גם שבמהלך השנה נוספו אל התב"ר או לסעיפיו רכיבים נוספים. 60% -)כ

המלצתי הינה שוועדת הכספים תכונס לא רק באופן טכסי טרם הצגת התקציב לאישור   •
גם ברכיבים אלו  מועצת העיר בהצבעה, אלא שתכונס לפחות אחת לרבעון כדי לדון  

ובהיבטים תקציביים ופיננסיים אחרים הקשורים להתנהלות העירייה ותקציבה, על מנת  
 שתוכל למלא את ייעודה. 

 

חג                                                                                                                                     
 לכולנו   סוכות שמח

                                                                                                                                        
 רוני בלקין )רק(  

 


