עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

י"ב בטבת ,התשע"ג
 25דצמבר 2012
03245312

קובץ החלטות מס' 109/12
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שני ,י"א בטבת התשע"ג24.12.12 ,
בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה
משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות,
שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי ,שמואל ג'מיל ,משה
הושע ,שלמה לוי ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי,
איתן שלום ,אפי משה ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,אסף דעבול ,אסתר הבטם
מקונן.,

חסרים:

מיכאל רייף ,ישראל דואני.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,איתן דורון –
סמנכ"ל לתפעול ,אלי יהלום – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה,
מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע,
נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי ,שוש נחום – ראש מינהל
החינוך ,איתמר לוי – ראש מינהל איכה"ס ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה,
מוריס לוי – מנהל אגף תקציב ,ז'ק מוסרי – הממונה על נכסי העירייה ,אלי
שוורצברג – מנהל אגף חופים ואגמים ,טליה סומך – דוברת העירייה ,דוד בן
שושן – מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים ,דפנה שקורי – מנהלת אגף
הנוער ,דני מרון – מנהל אגףרישוי עסקים ,מרינה רדלינגר – מנהלת אגף
פיתוח עסקי ,טל טשורני – מנהלת אגף הקליטה ,טובה סער – מזכירת מועצת
העירייה ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,אמיר סולרסקי – מנהל רשות
הספורט ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה18:15 :

על סדר היום:

 .1אישור תקציב רגיל לשנת 2013
המועצה התבקשה לאשר:
א .תקציב העירייה הרגיל לשנת  2013בסך של .₪ 1,494,127,000
ב .הצעה לתקן משרות לשנת .2013

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א הצעת תקציב העירייה הרגיל לשנת ;2013
ב .טבלת ניתוח תקציב מאושר  2012מול הצעת תקציב ;2013
ג .הצעת תקן משרות לשנת ;2013
ד .תמצית מאזן ליום  30בספטמבר .2012
ה .אמדן תקציב המועצה הדתית לשנת .2013
במהלך הישיבה חולק לחברי המועצה עדכון להצעת תקציב לשנת  2013באש"ח.
ראה"ע -מר דב צור פתח הישיבה.
התנהל דיון בנושא.
חבר המעוצה – ד"ר אפי משה עזב הישיבה.
חברת המועצה  -הגב' ליאל אבן זוהר הציעה ,כי לאור זה שהעירייה מעבירה בכל שנה סכום
נכבד למרכז השלטון המקומי ,יתאגדו חברי המועצה בפניה משותפת למרכז השלטון המקומי
בדרישה שיזום פעולות גם לחברי מועצה ולא רק לראשי רשויות וסגנים.
כל חברי המועצה הסכימו להצעה.
חבר המועצה – מר דורון אוזן יצא מהישיבה.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה:
א.

אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת  ,2013כולל התיקונים הנוספים שהוצגו בפני חברי
המועצה ,בסך של .,₪ 1,496,242,000

ב.

אישור שיא כח אדם כדלקמן:
337.6
הנהלה-
937.1
שירותים מקומיים -
שירותים ממלכתיים 2663.01 -
83.45
מפעלים -
758
גמלאים -
4777.16
ס ה " כ-

משרות
משרות
משרות
משרות
משרות
משרות

להלן ההצבעה:
בעד15 -
)ה"ה אסף דעבול ,הבטם מקונן ,יפעת מאירוביץ יפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד
5
נגד-
ושלמה כוכבי(
נמנע/ -
חבר המועצה – מר איתן שלום לא השתתף בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים פה אחד:
תקציב העירייה הרגיל לשנת  ,2013כולל התיקונים הנוספים שהוצגו
א.
בפני חברי המועצה ,בסך של ,₪ 1,496,242,000
ב.

שיא כח אדם כדלקמן:
337.6
הנהלה-
937.1
שירותים מקומיים -
שירותים ממלכתיים 2663.01 -
83.45
מפעלים -
758
גמלאים -
4777.16
ס ה " כ-

משרות
משרות
משרות
משרות
משרות
משרות

חברות המועצה ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יפת עזבו הישיבה.
חבר המועצה – מר דורון אוזן חזר לישיבה.

 .2ביצוע שיחלוף/מיחזור למלוות הקיימים ע"ס כ 150 -מש"ח לתקופה של  15שנים
המועצה מתבקשת לאשר ביצוע שיחלוף/מיחזור למלוות הקיימים ע"ס כ 150 -מש"ח
לתקופה של  15שנים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .3אישור תוספת לתב"ר מס'  552בסך  ₪ 205,000להצטיידות למתחם עבודה
לסטרטאפיסטים
המועצה מתבקשת לאשר תוספת לתב"ר מס'  552בסך של  ₪ 205,000עבור הצטיידות
למתחם עבודה לסטרטאפיסטים ,רח' שרת  6ראשל"צ.
מקור מימון – מלוות מבנקים.
הערה:

התוספת לתבר  552כנגד הפחתת תב"ר  293בסך .₪ 205,000
)העברת ביצוע ההלוואה שהתקבלה בתב"ר  293לתב"ר .(552

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .4עידכון טבלת ניקוד בסיסית לתקציב תמיכות הספורט לשנת 2013
המועצה מתבקשת לאשר טבלת ניקוד בסיסית לתקציב תמיכות הספורט לשנת 2013
המצ"ב.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
סגן ראה"ע – מר אריה כהן וחבר המועצה – מר שמואל ג'מיל לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )פה אחד(
 .5מכרז מס'  – 61/2012מעון יום ברח' רוזנשטיין – ביטול מכרז וניהול התמחרות
במכרז מס'  – 61/2012מעון יום ברח' רוזנשטיין שנפתח ביום שני 17.12.12 ,לא היו
מציעים והוא נפסל.
הסיבה העיקרית – מורכבות של גג המבנה )חזית  (5שמייקרת את המבנה.
מאחר שהפרוייקט ממומן ע"י התמ"ת ב ₪ 2,175,000 -ומועד מסירת חוזה עם קבלן נקבע
לתאריך  31.1.13חשוב ביותר למצוא קבלן זוכה במהירות האפשרית.
בהתאם לכל האמור לעיל ,פישט אגף בניה ציבורית את תוכנית הגג והם מבקשים לצאת
להתמחרות מיידית בין קבלנים.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר ביטול מכרז מס'  – 61/12מעון יום ברח' רוזנשטיין
וניהול התמחרות בין קבלנים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ,שנערכה בסבב טלפוני ,בתאריך 20.12.12
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית,
שנערכה בסבב טלפוני בתאריך .20.12.12
בנושא :אישור תמיכה חריגה לישיבה התיכונית המדעית בני עקיבא.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +נספחים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה21:45 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

