עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

י"ג אלול התשע"א
 12ספטמבר 2011

קובץ החלטות מס' 70/11
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי ,ח' אלול התשע"א7.9.11 ,
)בתום ישיבת מועצה שמן המנין מס' (69/11

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 ,דוד ראובן ,שמואל ג'מיל ,משה יהושע.,

חסרים:

שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי ,שלמה לוי ,ישראל
דואני ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,איתן שלום,
אפי משה ,אסף דעבול ,אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,אריאלה ישראלי – ראש מינהל
החינוך ,נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי ,איתמר לוי – ראש
מינהל איכות הסביבה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה ,דפנה שקורי –
מנהלת אגף הנוער ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,ניצן פלג – מנכ"ל
החברה הכלכלית ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,מה ליבר – סמנכ"ל
החברה לביטחון וסדר ציבורי ,עו"ד רועי בר  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה23:52 :

על סדר היום:

עידכון תקציב רגיל לשנת 2011
המועצה מתבקשת לאשר:
א .עידכון תקציב רגיל לשנת ;2011
ב .החזר מימון ביניים לעמותת המוזיאון בסך של ;₪ 173,250
ג .שיא כח אדם כדלקמן:
 332.6משרות
הנהלה -
 958.31משרות
שירותיים מקומיים -
שירותיים ממלכתיים  2502.24 -משרות
 83.65משרות
מפעלים -
 726משרות
גמלאים -
סה"כ תקנים  -יעמוד על  4602.8משרות
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:

א.
ב.
ג.

טבלת ניתוח תקציב מאושר  2011מול עידכון תקציב .2011
אישור שיא כ"א.
החזר מימון ביניים – עמותת המוזיאון.

הערה :חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק דו"ח המחשב שהופץ לעיונם בתאריך
.29.8.11
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה עידכון התקציב הרגיל לשנת .2011
חבר המועצה מר דורון אוזן לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )פה אחד( א.
ב.
ג.

עידכון תקציב רגיל לשנת ;2011
החזר מימון ביניים לעמותת המוזיאון בסך ;₪ 173,250
שיא כח אדם כדלקמן:
 332.6משרות
הנהלה -
 958.31משרות
שירותיים מקומיים -
 2502.24משרות
שירותיים ממלכתיים -
 83.65משרות
מפעלים -
 726משרות
גמלאים -

סה"כ תקנים  -יעמוד על  4602.8משרות

הישיבה הסתיימה בשעה23:55 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

י"ד אלול תשע"א
 13ספטמבר 2011

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  70/11מתאריך :7.9.11
על סדר היום:

עידכון תקציב רגיל לשנת 2011
המועצה מתבקשת לאשר:
א .עידכון תקציב רגיל לשנת ;2011
ב .החזר מימון ביניים לעמותת המוזיאון בסך של ;₪ 173,250
ג .שיא כח אדם כדלקמן:
 332.6משרות
הנהלה -
 958.31משרות
שירותיים מקומיים -
שירותיים ממלכתיים  2502.24 -משרות
 83.65משרות
מפעלים -
 726משרות
גמלאים -
סה"כ תקנים  -יעמוד על  4602.8משרות
לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:

א.
ב.
ג.

טבלת ניתוח תקציב מאושר  2011מול עידכון תקציב .2011
אישור שיא כ"א.
החזר מימון ביניים – עמותת המוזיאון.

הערה :חברי המועצה התבקשו להצטייד בעותק דו"ח המחשב שהופץ לעיונם בתאריך
.29.8.11
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה עידכון התקציב הרגיל לשנת .2011
חבר המועצה מר דורון אוזן לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )פה אחד( א.
ב.
ג.

עידכון תקציב רגיל לשנת ;2011
החזר מימון ביניים לעמותת המוזיאון בסך ;₪ 173,250
שיא כח אדם כדלקמן:
 332.6משרות
הנהלה -
 958.31משרות
שירותיים מקומיים -
 2502.24משרות
שירותיים ממלכתיים -
 83.65משרות
מפעלים -
 726משרות
גמלאים -

סה"כ תקנים  -יעמוד על  4602.8משרות

