י"ג ניסן תש"ע
 28מרץ 2010

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 35/10
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום חמישי ,י' בניסן התש"ע25.3.10 ,

בשעה 19:00
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 ,ציון כהן ,שלמה גרינברג ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,איתן שלום ,דורון
אוזן ,סורין גנות ,מיכאל רייף ,שמואל ג'מיל ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי ,אלי
יבלון ,משה יהושע ,שלמה לוי.

חסרים:

אייל מושיוב ,גיל יודפת ,יפעת מאירוביץ יפת ,ד"ר אפי משה ,אסף דעבול ,רז
קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,ישראל דואני.

נוכחים:

פרנק גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לוי – ראש מינהל
איה"ס ,אייל בובר– ס/דובר העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה,
אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה 19:30

.1

דיון בפרוטוקול ועדת הביקורת והתייחסותה לדו"ח מפורט של מבקר משרד
הפנים לשנת .2008
המועצה התבקשה לדון ולאשר התייחסויות והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מפורט של
מבקר משרד הפנים לשנת .2008
מחליטים:

.2

מאשרים )פה אחד( המלצות ועדת הביקורת לדו"ח המפורט של מבקר
משרד הפנים לשנת .2008

דיון בדו"ח הכספי של העירייה לשנת  2008שהוגש ע"י מבקר משרד הפנים
המועצה התבקשה לקיים דיון בדו"ח הכספי של העירייה לשנת  ,2008שהוגש ע"י מבקר
משרד הפנים.
חברי המועצה קיימו דיון בדו"ח הכספי של העירייה לשנת  ,2008שהוגש ע"י מבקר
משרד הפנים.

.3

אישור תב"ר בסך  ₪ 181,000עבור פארק ערים תאומות
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 181,000עבור פארק ערים תאומות.
מקור מימון – היטל השבחה

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

.4

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך  ₪ 366,000לתכנון הקמת גשר להולכי רגל בשד' משה דיין
לסינמה סיטי
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 366,000לתכנון הקמת גשר להולכי רגל
בשד' משה דיין לסינמה סיטי.
הביצוע כולל :שלב ראשון – תכנון וניהול
מקור מימון – היטל פיתוח כבישים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
התנהל דיון במהלכו הודיע ראה"ע – מר דב צור ,כי התכנון יוגבל לגשר שעלותו תהיה
פחותה מ 6 -מליון .₪
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( בכפוף להודעת ראה"ע

.5

אישור תב"ר בסך  ₪ 180,000עבור רכישה והצבת מתקנים לאיסוף הפרשות כלבים
בשטחים ציבוריים ברחבי העיר
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 180,000עבור רכישה והצבת מתקנים
לאיסוף הפרשות כלבים בשטחים ציבוריים ברחבי העיר.
הביצוע כולל :רכישת  40מתקנים והצבתם בשכונות העיר.
מקור מימון – הלוואה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
לאור הערות חברי המועצה הסיר ראה"ע – מר דב צור את הנושא מסדר היום.
.6

אישור הגדלת תב"ר בסך  ₪ 560,000לסלילת מגרשי חניה זמניים
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 560,000לסלילת מגרשי חניה זמניים.
הביצוע כולל :תשתיות תת קרקעיות.
מקור מימון  -היטל פיתוח )מני"ב(.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
התנהל דיון במהלכו הודיע ראה"ע – מר דב צור ,כי לרשימת הרחובות בהם יסללו
מגרשי חניה זמניים יש להוסיף גם את רח' האבות.
להלן ההצבעה:
17
בעד-
/
נגד-
2
נמנע-
מחליטים:

)ה"ה שלמה גרינברג ואלי יבלון(
מאשרים )ברוב קולות( בכפוף להוספת רח' האבות לרשימת הרחובות
בהם יסללו מגרשי חניה זמניים.

חבר המועצה – מר אלי יבלון נימק הימנעותו.
נימוקי ההימנעות בפרוטוקול המלא.
.7

אישור תב"ר בסך  ₪ 550,000לשיפוץ ספריות/מרכזי אמנות בחט"ב
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר  ₪ 550,000לשיפוץ ספריות/מרכזי אמנות בחט"ב
מקור מימון – תקציב פיתוח.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
18
בעד-
/
נגד-
1
נמנע-
מחליטים:

)עו"ד ליאל אבן זוהר בן דוד(
מאשרים )ברוב קולות(

.8

אישור המועצה לקבלת הלוואה למימון פרויקטים
המועצה התבקשה לאשר קבלת הלוואה בסך של  ,₪ 24,318,000מהבנק הבינלאומי,
לתקופה של  12שנה בריבית פריים מינוס .0.7%
נקודות יציאה – בהתראה של חודש.
הבנק הבינלאומי נבחר לאחר סבב ומו"מ עם כל הבנקים ונמצא ,שתנאי ההלוואה
הטובים ביותר הינם בבנק הבינלאומי.
לקבלת ההלוואה ימושכנו הכנסות עצמיות בגובה ההלוואה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה20:25 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

כ"ב ניסן תש"ע
 06אפריל 2010

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  35/10מתאריך :25.3.10

.1

דיון בפרוטוקול ועדת הביקורת והתייחסותה לדו"ח מפורט של מבקר משרד
הפנים לשנת .2008
המועצה התבקשה לדון ולאשר התייחסויות והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מפורט של
מבקר משרד הפנים לשנת .2008
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( המלצות ועדת הביקורת לדו"ח המפורט של מבקר
משרד הפנים לשנת .2008

העתק:
מר דב צור – ראה"ע
מר אסף דעבול – יו"ר ועדת הביקורת
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה
מר יהודה המאירי – מבקר העירייה
תיק מועצה 35/10

כ"ב ניסן תש"ע
 06אפריל 2010

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  35/10מתאריך :25.3.10

.2

דיון בדו"ח הכספי של העירייה לשנת  2008שהוגש ע"י מבקר משרד הפנים
המועצה התבקשה לקיים דיון בדו"ח הכספי של העירייה לשנת  ,2008שהוגש ע"י מבקר
משרד הפנים.
חברי המועצה קיימו דיון בדו"ח הכספי של העירייה לשנת  ,2008שהוגש ע"י מבקר
משרד הפנים.

העתק:
מר דב צור – ראה"ע
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה
מר יהודה המאירי – מבקר העירייה
תיק מועצה 35/10

