עיריית ראשון לציון
המועצה ה16 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ"ו טבת תשע"ט
 03ינואר 2019
00007219

קובץ החלטות מס' 3/18
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי" ,ח בטבת התשע"ט26.12.18 ,
בשעה 19:00
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,
איתי מתיתיהו ,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 ,יפעת מאירוביץ יפת ,דורון אוזן.

חסרים:

מעין פלח -שדה.

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 בשעה19:15 :

על סדר היום:
אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019
המועצה התבקשה לאשר תקציב העירייה הרגיל לשנת  2019המצ"ב.
כמו כן התבקשה המועצה לאשר שיא כ"א כמפורט להלן:
משרות
388.45
הנהלה :
משרות
971.60
שירותים מקומיים:
משרות
3100.83
שירותים ממלכתיים:
משרות
75.55
מפעלים:
משרות
926
גמלאים:
================================
משרות
5,462.43
סה"כ:

עותק תקציב העירייה הרגיל נשלח לחברי המועצה בתאריך 17.12.18
על שולחן המועצה הונחו:
א .תקציב מבקרת העירייה
ב .עדכון תקציב .2018
התנהל דיון במהלכו הציגה גזברית העירייה מצגת לחברי המועצה על התקציב וראה"ע – מר
רז קינסטליך ,גזברית העירייה – גב' קרן ברק ,מנהל אגף תקציב – מר מוריס לוי ,ראשי
המינהלים וחשבי המינהלים ענו על שאלות חברי המועצה לגבי התקציב.
חבר המועצה – מר איתי מתיתיהו עזב הישיבה בשל מחלה.

חבר המועצה ויו"ר סיעת התנועה החברתית הירוקה – מר איתן שלום הודיע ,כי החלטת
הסיעה היא ,שכל חבר סיעה יצביע על פי צו מצפונו ולא יחשב כפורש מהסיעה.

חברי המועצה ה"ה דורון אוזן ואפרת אברמוביץ עזבו הישיבה ולא השתתפו בהצבעה.

להלן ההצבעה:
בעד20 -

נגד4 -
נמנע/ -
מחליטים:

)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 – איציק
אבשלומוב ,סורין גנות ,אסף דעבול ,אפי משה ועידן מזרחי וחברי המועצה ד,ר
ענת ליבוביץ ,אילנית הרוש ,ד"ר הדס מלכה הכהן ,מיכאל רייף ,יוסי חממי ,קרן
דנה ,יבגני ברחמן ,מיכל קלדרון ,איתן שלום ושמואל ג'מיל(.
)ה"ה ציון כהן ,אייל מושיוב ,מירב שמואל ויפעת מאירוביץ יפת(
מאשרים )ברוב קולות(:
תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019
א.
שיא כח אדם כדלקמן:
ב.
משרות
388.45
הנהלה :
משרות
971.60
שירותים מקומיים:
משרות
3100.83
שירותים ממלכתיים:
משרות
75.55
מפעלים:
משרות
926
גמלאים:
================================
משרות
5,462.43
סה"כ:

הישיבה הסתיימה בשעה22:45 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

רז קינסטליך
ראש העירייה

