עיריית ראשון לציון
המועצה ה16 -
לשכת מנכ"ל העירייה

ב' בשבט ,התשע"ט
 08ינואר 2019
00020519

קובץ החלטות מס' 6/19
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ה בטבת התשע"ט,02.01.19 ,
)בתום ישיבת מועצה מן המנין מס' (,5/19
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה
משתתפים

רז קינסטליך  -ראה"ע ,ליאל אבן זוהר בן דוד – 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 ,אפרת אברמוביץ – משנה לראה"ע,
ד"ר ענת ליבוביץ ,איתי מתיתיהו ,ד"ר הדס מלכה הכהן ,קרן דנה ,אילנית
הרוש ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,איתן שלום ,מיכל קלדרון ,יבגני ברחמן ,ציון
כהן ,אייל מושיוב ,מירב שמואל ,דורון אוזן.

חסרים:

מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ד"ר אפי משה – משנה לראה"ע ,יוסי חממי – משנה
לראה"ע ,מעין פלח -שדה ,יפעת מאירוביץ יפת,

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,קרן ברק – גזברית העירייה ,מאיה זיו שפלטר –
מבקרת העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה,
עו"ד ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה.,

הישיבה נפתחה בשעה20:42 :

על סדר היום:
דיון בסיכומי והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת העירייה מס'  38לשנת .2017
המועצה התבקשה לדון בסיכומי והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת העירייה מס' 38
לשנת .2017

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול ועדת הביקורת
הערה :עותק פרוטוקול ועדת הביקורת הופץ לחברי המועצה בתאריך 25.12.18

ראה"ע – מר רז קינסטליך – כל ההערות והמלצות ועדת הביקורת כוונו לתקופת ראה"ע
הקודם – מר דב צור .גם התייחסות והערות ראה"ע להמלצות הינן התיחסויותיו של ראה"ע
הקודם – מר דב צור.
משנה לראה"ע – מר אסף דעבול – כיו"ר ועדת הביקורת הקודם ,קודם כל ברצונו להודות
למבקרת העירייה ולצוותה שבאמת עושות עבודה מצויינת ותמי סומך על עבודתן.
הדו"ח עצמו משקף בעיות שהיו ,חלקם ,מנכ"ל העירייה במהלך העבודה תיקן אותם ואני
מעריך זאת .גם הצוות שעבד על תיקון הליקויים כל שלושה חודשים והביא את ההמלצות
והבדיקות היה בסדר גמור.
ישנם סעיפים שמקווה שגם ראה"ע וגם כל מי שאמון עליהם ,כמו נושא טיאוט הרחובות
וסעיפים אחרים שחייבים לטפל בהם .אין לו ספק שמחזיקי התיקים ,יטפלו בכך וגם נושא
דו"ח מבקר המדינה מציע לחברי המועצה לקרוא אותו היו בו דברים שאנחנו צריכים ללמוד
בהם ולא לחזור עליהם ומאמין שנצליח.
ראה"ע – מר רז קינסטליך – תודה לאסף ותודה גם לועדת הביקורת הקודמת ,למבקרת
העירייה ולכולם
מר איתן שלום -שאלה שתעניין את כולם ,היתה מדיניות של ראה"ע הקודם שכל מי שמבקש
לדבר עם אנשי המקצוע צריך לבקש בקשה לזכות עיון.
ראה"ע – מר רז קינסטליך – לא צריך לבקש זכות עיון אתם חברי מועצה ואת יכולים לפנות
ישירות לאנשי המקצוע .למעט כמובן אנשי האופוזיציה.

הישיבה הסתיימה בשעה20:55 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

רז קינסטליך
ראש העירייה

