ועדת תרומות מס' 2/2020-15

מישיבת ועדת תרומות שהתקיימה יום רביעי יז' שבט תש"ף ( 12פברואר  ) 2020בלשכת מנכ"ל העירייה  ,בבית
העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ,ברחוב ויצמן  1ברמלה.
משתתפים:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועמ"ש
עללאל רוזה  -גזברית העירייה

נוכחים:
עו"ד שלי ביטון  -מזכירות העירייה.

נ ד ו ן:
 .1בקשה לאישור תרומות עבור גני ילדים
בעיר פועלת קבוצת מתנדבים לטובת שיפור ושדרוג גני הילדים ברחבי העיר .
מבוקש מחברי הוועדה לאשר התרומות כמפורט להלן:
.1
.2
.3
.4

גן "סאלד":
גב' אורנה בדיחי ,תושבת העיר מעוניינת לתרום ציוד ( לוחות גבס) ע"ס  ₪ 900לגן "סאלד".
 5גני ילדים במסגרת יום המעשים הטובים:
מר אסף ברעוז  ,מעוניין לתרום  20פחי צבע עבור צביעת ושיפוץ גני הילדים ( 5גני ילדים) במסגרת יום המעשים הטובים.
גן "חצב"" ,הרב קוק":
מר דוד סנדרוסי  ,מעוניין לתרום  ₪ 1000עבור רכישת ציוד(צבע) לגני הילדים ,גן "חצב"" ,הרב קוק".
גן "חצב":
מר גדעון אברהם ,מעוניין לתרום  ₪ 1000עבור ציפוי דלתות ל"גן חצב".

מבדיקה של אגף חינוך והנוער אין חשש לניגוד עניינים ו /או לפגיעה בטוהר המידות בכפוף לנוהל משרד הפנים לאישור
גיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות עקב קבלת התרומה  .סיווג פעילותו העיקרית כפעילות פילנתרופית.
התורמים אינם קשורים בחוזה אחר עם הרשות המקומית למעט החוזה המסדיר את מתן התרומה .בעת בחינת התרומה
נמצא כי ,לא קיימת זיקה בין התורמים לבין גורם הקשור אליו המנהל מגעים עם הרשות המקומית ,או תאגיד הנשלט על
ידיה  .אין בתרומה כדי להקנות לתורם עדיפות בקידום עסקיו ולא צפויה פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה
כתוצאה מקבלת התרומה.

(נספח מס' )1
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ה ח ל ט ה:

 .1בקשה לאישור תרומות עבור גני ילדים
לאור האמור בפניית מנהלת אגף החינוך והנוער ומשנמצא כי אין חשש ,לניגוד עניינים ו /או לפגיעה בטוהר המידות בכפוף
לנוהל משרד הפנים לאישור גיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות עקב קבלת התרומה  ,הועדה מאשרת את
התרומה של:
גב' אורנה בדיחי  -תרומת ציוד ( לוחות גבס) ע"ס  ₪ 900לגן "סאלד".
מר אסף ברעוז  20 -פחי צבע עבור צביעת ושיפוץ גני הילדים ( 5גני ילדים) במסגרת יום המעשים הטובים.
מר דוד סנדרוסי  -ע"ס  ₪ 1000עבור רכישת ציוד(צבע) לגני הילדים  :גן "חצב"" ,הרב קוק".
מר גדעון אברהם  -ע"ס  ₪ 1000עבור ציפוי דלתות ל"גן חצב".

עללאל רוזה
גזברית עירייה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

