עיריית ראשון לציון
המועצה ה16 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ"ו טבת תשע"ט
 03ינואר 2019
01256618

קובץ החלטות מס' 4/18
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי26.12.18 ,
בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 3/18
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

רז קינסטליך  -ראה"ע ,ליאל אבן זוהר בן דוד – מ"מ ראה"ע ,מוטי עג'מי -
מ"מ ראה"ע ,מקסים בביצקי – סגן ראה"ע ,אבי חיים – סגן ראה"ע ,אריה כהן
– סגן ראה"ע ,עידן מזרחי – משנה לראה"ע ,סורין גנות – משנה לראה"ע,
יצחק אבשלומוב – משנה לראה"ע ,אסף דעבול – משנה לראה"ע ,ד"ר אפי
משה – משנה לראה"ע ,אפרת אברמוביץ – משנה לראה"ע ,ד"ר ענת ליבוביץ,
ד"ר הדס מלכה הכהן ,קרן דנה ,אילנית הרוש ,שמואל ג'מיל ,יוסי חממי,
מיכאל רייף ,איתן שלום ,מיכל קלדרון ,יבגני ברחמן ,ציון כהן ,אייל מושיוב,
מירב שמואל,

חסרים:

מעין פלח -שדה ,איתי מתיתיהו ,יפעת מאירוביץ יפת ,דורון אוזן.

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,קרן ברק –
גזברית העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה,
עו"ד ,ראשי מינהלים ,מנהלי אגפים ,מוריס לוי – מנהל אגף תקציב ,אורית
גולדנר – ס/מנהל אגף תקציב ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,מנכ"לי
החברות העירוניות ,עופר סלע – מנכ"ל התזמורת.

הישיבה נפתחה בשעה22:50 :

על סדר היום:

 .1לקיחת הלוואות מבנקים סך  50מש"ח:
בהמשך להחלטת מועצה  114/18מתאריך  ,26.2.18שאישרה את מקורות המימון למטרת
מימון תקציב פיתוח לשנת  ,2018מתבקשת מועצת העירייה לאשר עדכון מקורות המימון
מסעיף מלוות בנקים לסך כולל של עד  50מש"ח )במקום  173מש"ח בתוכנית המקורית(.
העירייה קיבלה הצעות מ 7-בנקים .
ההלוואות בהיקף  50מש"ח ,יילקחו ע"פ התנאים המיטביים שהוצעו לגזברות לאחר
סיום מו"מ מול מס' בנקים ,כמפורט מטה.
להבטחת ההלואות העירייה נדרשת למשכון לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות עד
לגובה ההלוואה הנ"ל.
להלן ריכוז ההצעות המיטביות מחודש  12.18למתן אשראי לעירייה בהיקף של עד 50
מש"ח -לשנת .2018
במסלול פריים:בנק דיסקונט בריבית משתנה  30– (p-0.46%)-מש"ח
במסלול צמוד - :בנק לאומי )-צ מדד 20- (1.82%+מש"ח
המלצת הגזברות הינה  -לקיחת הלוואה בהיקף של  50מש"ח במסלולים :פריים וריבית
צמודה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הערה :חברי המועצה ה"ה אפרת אברמוביץ ,ציון כהן ,אייל מושיוב ומירב שמואלי לא
השתתפו בהצבעה

 .2אישור הצעה לסגירת תברים .2018
המועצה מתבקשת לאשר ההצעה לסגירת תב"רים  2018כמופיע בטבלה המצ"ב.

עותק הטבלה נשלח לחברי המועצה בתאריך 17.12.18
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הערה :חברי המועצה ה"ה אפרת אברמוביץ וציון כהן לא השתתפו בהצבעה
משנה לראה"ע – מר יוסי חממי עזב הישיבה.

.3

הצעה לעדכון תברים דצמבר .2018
המועצה מתבקשת לאשר הצעה לעידכון תב"רים דצמבר  2018המצ"ב.

עותק הטבלה נשלח לחברי המועצה בתאריך 17.12.18
מחליטים

מאשרים )פה אחד(

:

הערה :חברי המועצה ה"ה אפרת אברמוביץ ,ציון כהן ומירב שמואלי לא השתתפו בהצבעה

 .4הצעה לתקציב תברים ) 2019חלק א'(.
המועצה מתבקשת לאשר הצעה לתקציב תב"רים ) 2019חלק א'( המצ"ב

עותק הטבלה נשלח לחברי המועצה בתאריך 17.12.18
מחליטים

מאשרים )פה אחד(

:

הערה :חברי המועצה ה"ה אפרת אברמוביץ ,ציון כהן ומירב שמואלי לא השתתפו בהצבעה.
חבר המועצה – מר יבגני ברחמן עזב הישיבה
.5

מנוי חברת המועצה – גב' אפרת אברמוביץ למשנה לראה"ע
המועצה מתבקשת לאשר מנוי חברת המועצה – גב' אפרת אברמוביץ כמשנה לראה"ע
ללא שכר.
להלן ההצבעה:
19
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:
.8

1
/

)ה"ה ראה"ע  -רז קינסטליך ,מ"מ ראה"ע – ליאל אבן זהר בן דוד ומוטי
עג'מי ,סגני ראה"ע – מקסים בביצקי ,אבי חיים ואריה כהן ,משני
ראה"ע – סורין גנות ,איציק אבשלומוב ,אפי משה ואסף דעבול וחברי
המועצה ד"ר ענת ליבוביץ ,אילנית הרוש ,ד"ר הדס מלכה הכהן ,מיכאל
רייף ,אפרת אברמוביץ ,קרן דנה ,מיכל קלדרון ,איתן שלום ושמואל
ג'מיל(
)מר ציון כהן(
מאשרים )ברוב קולות(

מנוי חבר המועצה – מר יוסי חממי למשנה לראה"ע
המועצה מתבקשת לאשר מנוי חבר המועצה – מר יוסי חממי כמשנה לראה"ע ללא שכר.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הערה :חברי המועצה ה"ה אפרת אברמוביץ ,ציון כהן ומירב שמואלי לא השתתפו בהצבעה

.6

דו"ח כספי מבוקר ליום .31.12.17
המועצה מתבקשת לאשר דו"ח כספי מבוקר/משרד הפנים ליום 31.12.17

עותק הדו"ח נשלח לחברי המועצה בתאריך 17.12.18
.7

דו"ח רבעוני/משרד הפנים לשנת  2018לתקופה :רבעון .2018 2
המועצה מתבקשת לאשר דו"ח כספי מבוקר/משרד הפנים לתקופה :רבעון .2018 2

עותק הדו"ח נשלח לחברי המועצה בתאריך 17.12.18
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( סעיפים  6ו 7 -הנ"ל

הערה :חברי המועצה ה"ה אפרת אברמוביץ ,ציון כהן ומירב שמואלי לא השתתפו בהצבעה

הישיבה הסתיימה בשעה23:20 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

רז קינסטליך
ראש העירייה

