ו' ניסן תשס"ט
 31מרץ 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

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

בשעה 20:00

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ
ראה"ע ,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.

הישיבה נפתחה בשעה 20:15

על סדר היום :אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר
העירייה מס'  28לשנת 2007

המועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס'  28לשנת
 2007מישיבותיה בחודשים ינואר ופברואר .2009

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק המלצות ועדת הביקורת.
הערה :עותק דו"ח מבקר העירייה מס'  28הופץ לחברי המועצה בתאריך .24.2.09

בפתח הישיבה התנצל חבר המועצה – מר אסף דעבול בפני ראה"ע על פגיעה שפגע בו
בישיבת המועצה הקודמת.
עם תחילת הדיון סקר מבקר העירייה – מר יהודה המאירי בפני חברי המועצה את עיקרי
הדוח ,הדגיש בעיות חוזרות ונשנות בדו"ח ושיבח את עבודת ועדת הביקורת (מהקדנציה
הקודמת והנוכחית) .עידכן ,כי בלשכת המנכ"ל קיים מעקב אחר ביצוע החלטת הביקורת
ועל פי החוק הוקם צוות לתיקון הליקויים.
הודיע ,כי יעביר לחברי המועצה המעוניינים דו"ח המפרט מה בוצע בעקבות הביקורת.
ראה"ע – מר דב צור הודיע ,כי הוא מקבל את רוב המלצות המבקר והמלצות ועדת
הביקורת למעט עניין איגוד ערים כבוי אש .מסתייג מההמלצה המגלגלת את הנושא חזרה
להנהלת האיגוד.
יו"ר ועדת הביקורת – מר שלמה לוי הביע דעתו ,כי לאור החשש הקיים שבמקרה מלחמה
תיכנס ראשון לציון לטווח הטילים ,יש לבדוק את מוכנות העירייה לזמן חירום.
ראה"ע – מר דב צור עידכן על פעולות העירייה ,בשיתוף פיקוד העורף בנושא ההיערכות
לזמן חירום.
הודיע ,כי ראשון לציון נבחרה כפיילוט ארצי בנושא מפוי מקלטים .כאשר יושלם הפיילוט
יתקיים דיון במועצה על מצב היערכות העירייה לשעת חירום.
יו"ר ועדת הביקורת – מר שלמה לוי סקר המצב בנושא נכסי העירייה ,קיימים נכסי עירייה
ללא היתרים.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי מינהל ההנדסה החל לבדוק הנושא .קיימת החלטה ,כי בכל
הקצאה של מבנה עירוני יצויין אם יש לו ההיתרים הנדרשים עפ"י החוק.
כל מבנה עירוני חדש לא יאוכלס כל עוד אין למבנה ההיתרים הנדרשים או לחילופין,
קבלת ערבות מהקבלן המבצע ,לרבות החברה הכלכלית ,להשלמת העבודות עד לקבלת כל
ההיתרים.

יו"ר ועדת הביקורת – מר שלמה לוי הודה לחברי ועדת הביקורת על עבודתם המסורה,
כמו כן הודה למבקר העירייה וצוותו על עבודת המקצועית ועל כל העזרה שהגישו לועדה.
חבר ועדת הביקורת – מר אייל מושיוב הודה ליו"ר ועדת הביקורת – מר שלמה לוי על
עבודתו היעילה.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה אישור דו"ח מבקר העירייה ואישור המלצות ועדת
הביקורת לדו"ח מבקר העירייה מס'  28לשנת .2007
לעניין המלצת ועדת הביקורת בנושא כבוי אש ,על הנהלת איגוד כבוי האש לדון בממצאים
תוך זמן קצר (עד סוף חודש יוני) ולהביא המלצותיה לועדת הביקורת.
ועדת הביקורת תדון בהמלצות האיגוד במסגרת דיוניה על דו"ח המבקר לשנת .2008

חבר המועצה – מר דוד ראובן לא השתתף בהצבעה.
מחליטים:

מאשרים (פה אחד) אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה
מס'  28לשנת ,2007
הנהלת איגוד כבוי אש תדון בממצאים תוך זמן קצר (עד סוף חודש יוני)
ותביא המלצותיה לועדת הביקורת.
ועדת הביקורת תדון בהמלצות האיגוד במסגרת דיוניה על דו"ח המבקר
לשנת .2008

הישיבה הסתיימה בשעה21:20 :

טובה סער
מרכזת מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

