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לאור הנחיות משרד הבריאות הוחלט לקיים את הועדה במתכונת של אישור טלפוני ,כאשר כל
חבר ועדה קיבל לידיו את סדר היום המצ"ב ,חברי הועדה הופנו לשאול שאלות אצל גזבר העיריה
ובסוף נתבקשו להצביע על הנושאים שעמדו על סדר היום.

על סדר היום
א .אישור דו"ח רבעוני סקור לשנת  2019לתקופה :רבעון  ,2לשנת ( 2019מצ"ב)

חברי ועדת הכספים נתבקשו לאשר את הדו"ח הרבעוני הסקור לשנת .2019
החלטה :אושר פה אחד.
לאור התפרצות נגיף הקורונה האישור התקבל במייל וטלפונית.
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