עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

י"א בתשרי ,התשע"ז
 13אוקטובר 2016
01691716

קובץ החלטות מס' 80/16
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שני ,ח' בתשרי התשע"ז10.10.16 ,
בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,איתן שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,משה לב הר ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,מיכאל רייף,
ישראל מוטעי ,קרן דנה ,מיכל קלדרון ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,אסף דעבול,
סורין גנות.,

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,אריה כהן – משנה
לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור גור ,יפעת מאירוביץ יפת ,אבי חיים ,אייל לוי,
יצחק אבשלומוב ,שמעון טרבלסי ,יפת מנחם ,מאיר עקיבא.

נוכחים:

קיריל קוזיול – מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,עו"ד אינסה
גולדנברג לוי – היועצת המשפטית לעירייה ,מוריס לוי – מנהל אגף תקציב,
ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,איתמר לוי – ראש מינה איה"כ ,נעמי
אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי ,דפנה שקורי – ראש מינהל קהילה,
חשבי המינהלים ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,אלי פולק – מנכ"ל
החברה העירונית ,מוטי נחמני – מנכ"ל החברה לביטחון ,ניצן פלג – מנכ"ל
החברה הכלכלכית.

הישיבה נפתחה בשעה18:16 :

על סדר היום:

עדכון תקציב רגיל לשנת .2016

המועצה מתבקשת לאשר:
א.
ב.

עדכון תקציב רגיל לשנת  2016בסך של .
ב .עדכון שיא כ"א לשנת -2016

 369.05משרות
הנהלה -
משרות
942.6
שירותים מקומיים -
משרות
שירותים ממלכתיים 2,926.53 -
משרות
77.55
מפעלים -
משרות
883
גמלאים -
משרות
5,198.73
ס ה " כ-
============================

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק עדכון תקציב ;2016
ב .טבלאות שיא כ"א.
ראה"ע -מר דב צור העמיד להצעת חברי המועצה אישור עדכון תקציב רגיל לשנת  2016ועדכון
שיא כ"א לשנת :2016
להלן ההצבעה:
בעד14 -

)ראה"ע – דב צור מ"מ ראה"ע -מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע – ציון
כהן ,איתן שלום ויוסי חממי ,משנה לראה"ע – אייל מושיוב וחברי המועצה
ה"ה משה לבהר ,קרן דנה ,אוהד אוזן ,מיכאל רייף ,מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי
ועידן מזרחי(

נגד/ -
)גב' ליאל אבן זהר בן דוד
נמנע1 -
הערה  -חבר המועצה – מר סורין גנות לא השתתף בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים )ברוב קולות(:
עדכון תקציב העירייה הרגיל לשנת  2016בסך של ,₪ 26,698,000
א.
המשמעות  -סה"כ תקציב העירייה הרגיל לשנת  2016עומד
על סך של .₪ 1,627,147,000
משרות
עדכון שיא כ"א לשנת  -2016הנהלה 369.05 -
ב.
משרות
942.6
שירותים מקומיים -
משרות
שירותים ממלכתיים 2,926.53 -
משרות
77.55
מפעלים -
משרות
883
גמלאים -
משרות
5,198.73
ס ה " כ-
============================

 .2חלופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה כלכלית כדלקמן:
מר דב גולדפרינד מתמנה כדירקטור בחברה הכלכלית במקומו של מר יוסי שניר שפרש
מהדירקטוריון.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק קורות חיים של מר דב גולדפרינד
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הובא כתוספת לסדר יום המועצה:
 .3אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ,שנערך בשיחת ועידה טלפונית ,של ועדת
תמיכות מקצועית מתאריך 9.10.16
המועצה מתבקשת לאשר ההמלצה הכלול בפרוטוקול שנערך בשיחת ועידה טלפנית
של ועדת תמיכות מקצועית בנושא:
חלוקת תוספת תקציב בסך של  600אש"ח לתמיכות ספורט.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מכיוון ועל פי הפקודה יש צורך בהסכמת כל חברי המועצה ,ולא רק הסכמת חברי
המועצה הנוכחים בישיבה ,אישרו חברי המועצה הנוכחים בישיבה )פה אחד( את
הנושא.
ההחלטה תועבר לידיעת כל חברי המועצה שנעדרו מהישיבה ויערך סבב טלפוני
ביניהם.
נערך סבב טלפוני בין כל חברי המועצה ,שלא נכחו בישיבת המועצה ,בתאריכים
 10-13.10.16לאישור הנושא.
להלן ההצבעה:
בעד28 -
נגד/ -
נמנע/ -
הערה :עד לסיום הסבב הטלפוני לא ניתן היה להשיג את תגובתו של המשנה לראה"ע-
מר אבי דנינו השוהה בחו"ל.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה19:45 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

