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 על סדר היום:

ולעמותת מועדון ( 580438422תשלום מקדמות לתמיכה לעמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה )ע"ר  רואיש

 . 2019לשנת הכדורסל אליצור יבנה 

 :2019תשלום מקדמה לתמיכה  וראיש

אליצור  ועמותת מועדון הכדורסל  רט ביבנה  וקידום הספשל עמותת מכבי לות  אלי פני  ונעש  הגב' תמר קופר:

מקדמ יבנה   שהעמות   2019לשנת    ותלתשלום  העובדה  לאור  משכורותומשלמ   ותוזאת  כל    ת  שוטף  באופן 

  ותוממליצה להענות לבקש  ותהכנסות מתמיכה עירונית. אני בדקתי את הבקשהינן    ועיקר הכנסותיהן  השנה

 בחיוב. 

( מאפשר מתן תמיכה בהעדר  4/2006הל תמיכות מטעם משרד הפנים ) ולנ   4.3ס'  עו"ד טובה שפירא אלטמן:  

כדין   מאושר  הינו  תקציב  )אם  המקדמה  תקציב  העיר.  מועצת  ואישור  המקצועית  הועדה  לחוו"ד  ובכפוף 

על   יעלה  לא  תשלום    1/12חודשי(  לאשר  אין  מקרה  בכל  החולפת.  בשנה  לעמותה  שניתנה  התמיכה  מגובה 

מסכום התמיכה שחולקה באותו נושא תמיכה בתקציב השנתי    50%תמיכה באופן מצטבר העולה על סך של  

 הקודם.  

אישרה    ותממשיכ  ותהעמות   שטרית:  דוד לא  הבחירות  תקופת  לאור  זאת.  בתקופה  גם  מלאה  בפעילות 

 .  ותבמועד ואל לפעילות החשובה להפגע. ממליץ לאשר את הבקש 2019העירייה את תקציב  

 :החלטה

ול להוועדה ממליצה   הגזברית  )ע"ר   ותקדממאשר חלוקת  קבל בקשת  ביבנה  לקידום הספורט   לעמותת מכבי 

מגובה התמיכה    1/12( בהיקף חודשי של  580481232ולעמותת מועדון הכדורסל אליצור יבנה )ע"ר    (580438422

מסכום התמיכה שחולקה באותו נושא תמיכה    50%  -שניתנה לעמותה בשנה החולפת ובכל מקרה לא מעבר ל 

 . 4/2006נוהל משרד הפנים תמיכות  והכל בכפוף לעמידה בתנאי  ,2018בתקציב השנתי של 

יש  לעמותה  ההודעה  משלוח  בעת  העיר.  מועצת  לאישור  זאת  החלטה  להעביר  יש  הנוהל  להוראות  בהתאם 

מותנה באישור שר    2019להדגיש כי היקף התמיכה בעמותה בכלל ושיעורה המדוייק בפרט, בשנת הכספים  

 הפנים להצעת הקציב של העירייה )אשר קודם לה נדרש אישור מועצת העיר(.  

 העתק:
 ראש העיר  –ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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