ו' ניסן תשס"ט
 31מרץ 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 9/09
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום חמישי ,א' בניסן התשס"ט26.3.09 ,
(בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' )8/09

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 ,ציון כהן ,אייל
מושיוב ,סורין גנות ,גיל יודפת ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ
יפת ,שמואל ג'מיל ,שמעון טרבלסי ,אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז
קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה לוי.

חסרים:

איתן שלום ,דורון אוזן ,אפי משה ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,משה
יהושע מיכאל רייף.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה – גזבר העירייה,יהודה המאירי–
מבקר העירייה ,ישראל מוטעי – ראש מינהל תפו"ח ,שרונה וייזל – ס/גזבר
העירייה ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר – יועץ
משפטי לעירייה.
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על סדר היום:
 .1דו"ח ביקורת מפורט/משרד הפנים לשנת 2007
המועצה התבקשה לדון בהמלצות ועדת הביקורת לדו"ח הביקורת המפורט/משרד
הפנים לשנת .2007

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .עותק דו"ח ביקורת מפורט/משרד הפנים לשנת .2007
ב .עותק המלצות ועדת הביקורת לדו"ח הביקורת המפורט/משרד הפנים לשנת .2007
הערה:

חברי ההנהלה מתבקשים להצטייד בעותק הדו"ח שהופץ לעיונם לקראת
ישיבת הנהלה מס'  10/09מתאריך .23.2.09

 .2דו"ח כספי מבוקר לשנת 2007
המועצה התבקשה לדון ולאשר הדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2007

מצ"ב:

עותק הדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2007

הערה:

חברי ההנהלה מתבקשים להצטייד בעותק הדו"ח שהופץ לעיונם לקראת
ישיבת הנהלה מס'  10/09מתאריך .23.2.09

התנהל דיון בדו"ח ביקורת מפורט/משרד הפנים לשנת  2007ובדו"ח הכספי המבוקר
לשנת .2007
להלן ההצבעה:
מחליטים :מאשרים (פה אחד) המלצות ועדת הביקורת לדו"ח ביקורת מפורט/משרד
הפנים לשנת  2007והדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2007
ראה"ע – מר דב צור ביקש אישור חברי המועצה להעלות ,מחוץ לסדר היום ,נושא הארכת
המכרז עם חב' יראב
התקיימה הצבעה:
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) העלאת נושא הארכת המכרז עם חב' יראב לסדר יום
המועצה

הארכת המכרז עם חב' יראב
בהמשך להחלטת מועצה מס'  7/09מתאריך19.3.09
דברי הסבר:
בישיבת מועצת העירייה מס'  7/09מיום  19.3.09אושר עדכון סכום התמורה ליראב עבור
כל טון פסולת הנקלטת בתחנת המעבר כפוף למספר תנאים שהתנתה המועצה .החלטה זו
הובאה לידיעת החברה ,אשר הודיעה כי היא אינה מקבלת את דרישות העירייה שהוצבו
כתנאי לתשלום התמורה שאושרה ע"י מועצת העירייה .החברה הודיע לעירייה כי אם לא

תשולם לה התמורה עבור הפעלת תחנת המעבר כנדרש על ידה ,תפסיק החברה את
הפעלת תחנת המעבר בתוך שבוע .לאחר הודעה זו ,הציע מנכ"ל ויוליה ,חברת האם של
יראב ,כי זו תמשיך להפעיל את תחנת המעבר עד להודעה אחרת מצד העירייה ,כנגד
תשלום סך של  ₪ 99לכל טון נכנס לתחנת המעבר ,שישולם לחברה החל מ .1.1.09-עפ"י
ההצעה יערך הסכם בין הצדדים במסגרתו תוסדר המשך הפעלת תחנת המעבר עד להודעה
אחרת מאת העירייה ,תוך שמירת טענות מלאה לכ"א מהצדדים ,האחד כנגד השני .עוד
הודיע מנכ"ל ויוליה ,כי בכל מקרה תמשיך החברה ותפעיל את תחנת המעבר עד ליום
שלישי ה ,31.3.09-בכדי לאפשר לעירייה לשקול את הצעתם ולאשרה ע"י הגופים
המוסמכים לכך בעירייה.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר התקשרות בהסכם עם חברת יראב עפ"י הצעה הנזכרת
לעיל ,עד לכניסת זכיין חדש מכוח המכרז שפורסם ע"י העירייה או עד להודעה אחרת מצד
העירייה.
התנהל דיון בנושא.
מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי הביא בפני חברי המועצה הצעת החלטה כדלקמן:
המועצה מאשרת הסכם שיאפשר את המשך הפעלת תחנת המעבר ע"י יראב ,עד לכניסת
זכיין מכוח המכרז החדש לעבודה בתחנת המעבר ,לפי התנאים כדלקמן:
 .1העירייה תשלם ליראב החל מחודש  1/09סך של  ₪ 99לטון אשפה הנקלט בתחנת
המעבר ,בקיזוז היטל ההטמנה בגין אי עמידה בדרישות המיחזור.
יש לציין ,כי הסך הנ"ל אינו מהווה הסכמה לתשלום וגובה התעריף.
 .2מבחינת העירייה ,חתימת ההסכם הנ"ל היא במסגרת אופציות ההארכה של ההסכם
המקורי ,שנחתם מכוח מכרז  ,47/01אך מכיוון שיראב כפרה בכך העירייה יצאה למכרז.
 .3בתקופת ההסכם הנ"ל תפעל יראב לשיקום והשמשת תחנת המעבר כמתחייב ממנה
עפ"י ההסכם המקורי.
 .4נוכח חילוקי הדעות הנותרים בין יראב לעירייה ,במסגרת ההסכם יותנה במפורש,
שאין בחתימתו כדי להוות הודאה של צד בטענות משנהו .כל צד ישמור את כל
טענותיו כלפי הצד השני ללא יוצא מהכלל ,לרבות גובה התעריף.
יש לציין שהסך הנ"ל מהווה פשרה לשם הבטחת ביצוע העבודות עד לכניסת זוכה
חדש.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) הצעת ההחלטה כמפורט לעיל.
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טובה סער
מרכזת מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

