עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ"ג חשוון תשע"ב
 20נובמבר 2011

קובץ החלטות מס' 74/11
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,י"ט בחשון התשע"ב16.11.11 ,
)בתום ישיבת מועצה מן המנין מס' (76/11
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 ,רז קינסטליך – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות ,אלי יבלון ,שלמה לוי,
ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,אסף דעבול ,אסתר
הבטם מקונן.,

חסרים:

אבי דנינו – משנה לראה"ע ,רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,שלמה גרינברג,
דוד ראובן ,שמואל ג'מיל ,משה יהושע ,מיכאל רייף ,שמעון טרבלסי,ישראל
דואני ,איתן שלום ,אפי משה.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה –
גזבר העירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת העירייה ,טובה סער – מזכירת
מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה22:14 :

על סדר היום:
.1

אישור ההמלצות הכלולות בפרוטוקול ועדת הביקורת לדו"ח מפורט
של מבקר משרד הפנים לשנת .2010

.2

דיון בדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום  31בדצמבר .2010

חברי המועצה התבקשו להצטייד ב:
א .דו"ח מפורט של מבקר משרד הפנים לשנת .2010
ב .עותק פרוטוקול ועדת הביקורת.
ג .דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  31בדצמבר .2010

שהופצו לעיונם בתאריך ה.10.10.11 -
ראה"ע מר דב צור פתח הישיבה.

יו"ר ועדת הביקורת – מר אסף דעבול הודה בדבריו למשרד רו"ח פניני על העבודה
המקצועית שעשה .לגזבר העירייה ולצוות עובדיו על עבודתם המסורה והצר על פרישת
גזבר העירייה
בסה"כ הדו"ח הכספי בסדר ומקווה שימשך כך גם בעתיד.
ראה"ע – מר דב צור הצטרף לברכות לצוות המקצועי ולגזבר העירייה על עבודתם.
חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד – הציעה בנושא הפנסיה התקציבית ,כי
העירייה תפריש לחשבון יעודי את כספי הפנסיה של דור א' וזאת כדי גם להבטיח את
תשלום הפנסיה לדור א' באופן רציף וגם כדי לחזק את קופת העירייה 0חיים בעולם
משתנה ,,אין לדעת מה יהיה בעתיד(.
ראה"ע – מר דב צור – הנתונים בדו"ח הכספי המשוערך מייצרים עודף גדול יותר מאשר
הרשום בדו"ח.
לעירייה הרבה נכסים ששווים עולה על חוב הפנסיה .אין צורך בהפרשה לחשבון יעודי של
כספי הפנסיה התקציבית.
התקיימה הצבעה על המלצות ועדת הביקורת לדו"ח המפורט של משרד הפנים:
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( הדו"ח המפורט והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח
המפורט של משרד הפנים.

הישיבה הסתיימה בשעה:

22:30

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

