עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

ג' טבת תשס"ט
 30דצמבר 2008

קובץ החלטות מס' 4/09
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום חמישי ,י"ב בטבת התשס"ט8.1.09 ,
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,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 ,איתן שלום ,דורון אוזן ,אלי יבלון ,שמואל ג'מיל ,שמעון טרבלסי,
אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אסתר הבתם מקונן ,אבי דנינו ,דוד
ראובן ,שלמה לוי ,מיכאל רייף ,משה יהושע.

חסרים:

שלמה גרינברג ,אפי משה.

נוכחים:

אהבה לב – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה
– גזבר העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל כ"א ,יהודה המאירי – מבקר
העירייה ,עו"ד אהובה קרוק קורמן – היועצת המשפטית לעירייה ,ישראל
מוטעי – ראש מינהל תפו"ח ,יהודה סדן – ראש המינהל לאיה"ס ,שרונה
וייזל – ס/גזבר העירייה ,ז'אק מוסרי – הממונה על הכנסות העירייה ,מר
מוריס לוי – מנהל אגף תקציב ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,אבי
כהן – מנכ"ל החברה לביטחון ,אלי פולק – מנכ"ל החברה העירונית ,עו"ד
רועי בר – יועץ משפטי לעירייה ,עו"ד אופיר ארגמן – יועץ משפטי
לעירייה/משרד בר.

הישיבה נפתחה בשעה 18:10

על סדר היום:
 .1המרת מקורות מימון בתב"ר – תיקון מספר 2
דברי הסבר
להלן תב"רים שאושרו בתוכנית פיתוח  2008במימון "עודפי כספים מתקציב רגיל":
₪ 1,296,000
 .1תב"ר  - 2219סלילה ברחוב זאב שלנג-
₪ 1,470,000
 .2תב"ר  - 2220סלילה ברחוב משה לוי -
₪ 1,380,000
 .3תב"ר  - 2146שיקום כבישים ומדרכות -
₪ 302,000
 .4תב"ר  - 2140שיקום גנים ציבוריים -
.₪ 200,000
 .5תב"ר  - 2145בדיקת בטיחות מוסדות ציבור-
המועצה מתבקשת לאשר המרת מקור המימון הנ"ל כדלקמן:
סעיפים  3 – 1יומרו להיטל כבישים.
סעיף  – 4יומר להיטל השבחה.
סעיף  – 5יומר לקרן נדל"ן.
 .2אישור תקציב רגיל לשנת 2009
המועצה מתבקשת לאשר תקציב העירייה הרגיל לשנת הכספים  + 2009שיא כח אדם
לשנת .2009

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
עותק הצעת התקציב.
עותק ניתוח תקציב שנת  2008מאושר מול תקציב 2009
עותק הצעת תקציב המועצה הדתית.
עותק הצעת תקציבי התאגידים העירוניים
התקיים דיון בהצעת תקציב העירייה הרגיל לשנת  ,2009במהלכו השיבו ראש העירייה
וגזבר העירייה לשאלות והתייחסויות חברי המועצה.
חברי המועצה ה"ה סורין גנות ,מיכאל רייף ומשה יהושע עזבו הישיבה.
הועלו להצבעה הצעות החלטה כדלקמן:
.1

הצעת חבר המועצה – מר אסף דעבול  -דחיית ההצבעה על אישור תקציב העירייה
בחודש ימים במטרה להגיע להסכמה עם חברי האופוזיציה על תקציב העירייה
להלן ההצבעה:
7
בעד-
נגד-
נמנע-
מחליטים:

15
/

(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן,
אבי דנינו ,שלמה לוי ,דוד ראובן)
דוחים (ברוב קולות) הצעת חבר המועצה מר אסף דעבול.

.2

הצבעה על המרת מקורות המימון בתב"ר
מחליטים :

.3

מאשרים (פה אחד) המרת מקורות המימון בתב"ר כמבוקש לעיל

אשור תקציב העירייה לשנת  + 2009שיא כח אדם בעירייה לשנת 2009
להלן ההצבעה:
15
בעד-
7
נגד-

(ה"ה אסף דעבול ,ספי ריבלין ,רז קינסטליך ,אסתר הבטם מקונן,
אבי דנינו ,שלמה לוי ,דוד ראובן)

/
נמנע-
מחליטים :מאשרים (ברוב קולות):
תקציב רגיל לשנת  2009בסך ₪ 1,115,010,000
א.
שיא כח אדם בעירייה לשנת 2009
ב.
 .1משרות עם מרכיב שכר (תקניות)-
כדלקמן:
 .2משרות ללא מרכיב שכר-
 .3משרות חברות כח אדם-
סה"כ שיא כ"א מאושר של-
.4גימלאים-
סה"כ

3,439.11
98.71
96.31
3,634.13
652.00
4,286.13
=====

הישיבה הסתיימה בשעה23:25 :

אהבה לב
מנכ"ל העירייה

דב צור
ראש העירייה

