עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

י"ד באב ,התשע"ח
 26יולי 2018
00908118

קובץ החלטות מס' 121/18
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום שלישי ,י"ב באב התשע"ח24.7.18 ,
בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 122/18
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ציון כהן – סגן ראה"ע ,איתן
שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
אריה כהן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,משה לב הר ,יפעת
מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,מיכאל רייף ,אייל לוי ,ישראל מוטעי ,קרן דנה,
שמעון טרבלסי ,מיכל קלדרון וסורין גנות.

חסרים:

רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע )יושב שבעה על מות
אחיו( ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,דורון אוזן ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפת מנחם,
אסף דעבול ,מאיר עקיבא ,יצחק אבשלומוב.

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,קרן ברק –
גזברית העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,גלעד
אברהמי – מנהל אגף נכסים ,איתמר לוי – ראש מינהל איה"ס ,ראובן
הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,דפנה שקורי – ראש מינהל קהילה ,רויטל
שרעבי – ס/גזברית העירייה ,מוריס לוי – מנהל אגף תקציב ,רונית רענן –
מנהלת אגף יסודי ,חמדה שרייבר – מנהלת אגף פרט ,רונית גליק – מנהלת
אגף חשבות/מינהל החינוך ,יאנה בורקו גלמן – ס/מנהלת אגף חשבות/מינהל
החינוך ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:24 :

על סדר היום:
 .1עדכון תקציב רגיל 7/2018
המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב רגיל  + 7/2018עדכון שיא כ"א כדלקמן:
משרות
388.45
הנהלה :
משרות
971.60
שירותים מקומיים:
משרות
3098.83
שירותים ממלכתיים:
משרות
75.55
מפעלים:
משרות
926
גמלאים:
=============================
משרות
5,460.43
סה"כ:
גזברית העירייה – גב' קרן ברק סקרה בפני חברי המועצה את עיקרי העדכון לתקציב.
להלן ההצבעה:
17
בעד-

)ה"ה ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגני ראה"ע – ציון
כהן ,איתן שלום ויוסי חממי ,משנה לראה"ע – אייל מושיוב וחברי
המועצה משה לבהר ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,אוהד אוזן,
יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,ישראל
מוטעי ,קרן דנה ומיכל קלדרון(

/
נגד-
)מר סורין גנות(
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( עדכון תקציב רגיל  7/18ועדכון שיא כ"א כדלקמן:
משרות
388.45
הנהלה :
משרות
971.60
שירותים מקומיים:
משרות
3098.83
שירותים ממלכתיים:
משרות
75.55
מפעלים:
משרות
926
גמלאים:
=============================+
משרות
5,460.43
סה"כ:
 .2עדכון תב"רים 7/2018
המועצה מתבקשת לאשר עדכון תב"רים  7/2018המופיעים להלן:
א .תבר  -987שיקום טיילת ישנה שינוי מקורות מימון בסך  2,000אלפי  ₪הגדלת מקור
מימון קרן נדל"ן/הקטנת מקור מימון מפעל הפיס.
ב .הגדלת תבר  1194גנ"י חלום ראשון בסך  2,700אלפי .₪
מקורות מימון :משרד החינוך  1,450אלפי ) ₪מותנה הרשאת מ .החינוך( קרן נדל"ן:
 1,250אלפי .₪
הקטנת תבר  1192גנ"י מרום ראשון בסך  2,700אלפי .₪
מקורות מימון :משרד החינוך  1,450אלפי  .₪קרן נדל"ן  1,250אלפי .₪
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( עדכון תב"רים 7/2018

הישיבה הסתיימה בשעה19:31 :
טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

