עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ' באב ,התשע"ב
 08אוגוסט 2012
01700012

קובץ החלטות מס' 95/12
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון,

י"ז באב התשע"ב5.8.12 ,

בשעה 18:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,ציון כהן ,סורין גנות,
שלמה גרינברג ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי ,שמואל ג'מיל ,משה יהושע ,ליאל
אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,אסף דעבול.,

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,אייל מושיוב,
דורון אוזן ,אלי יבלון ,מיכאל רייף ,ישראל דואני ,שלמה לוי ,איתן שלום,
שלמה כוכבי ,אפי משה ,אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת
העירייה ,שרונה וייזל – ס/גזבר העירייה ,שמעון ברטש – הממונה על נכסי
העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי
לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה18:22 :

על סדר היום:
אישור העברה תקציבית למועצה הדתית
המועצה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בסך של  ₪ 387,000לטובת המועצה הדתית על פי
הפירוט הבא:
 ₪ 237,000תוספת מימון ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית על פי הנחיות מנכ"ל המשרד
לשירותי דת.
 ₪ 150,000השתתפות העירייה במימון סריקת תיקים היסטוריים וחדשים והעלאתם לקובץ
תושבים ממוחשב.
לצורך מימון הסכם הנדרש מתבקשת המועצה לאשר העברה תקציבית כדלקמן:
ס .תקציבי

תאור

995-864

החזרי ארנונה

- 387,000

851-810

השתתפויות דת

387,000

תקציב מעודכן

הגדלה/הקטנה

תקציב קיים
3,500,000

3,113,000

6,562,000

6,949,000

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .הנחיית מנכ"ל המשרד לשירותי דת;
ב .בקשת המועצה הדתית;
ג .עותק תקציב המועצה הדתית לשנת ;2012
ד .דו"ח כספי מבוקר ליום  31בדצמבר /2011המועצה הדתית.
להלן ההצבעה:
בעד12 -
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יפת(
נגד2 -
נמנע/ -
מאשרים )ברוב קולות( העברה תקציבית בסך של  ₪ 387,000למועצה הדתית .
מחליטים:

הישיבה הסתיימה בשעה18:27 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

