ב' בחשון ,תשע"ב
 30באוקטובר2011 ,

פרוטוקול
ישיבת מליאה  ,07/11מתאריך  26באוקטובר 2011
נוכחים:

יוסי שבו  -יו"ר ,שאול רומנו  -עו"ד ,אהרוני סמדר ,ד"ר ארז רינה,
זילברמן ציפי ,יגאנה אורן ,יגודה לירן ,לוגסי עמוס ,לוי אליהו,
מזרחי שמואל ,סביון פנחס ,שי אביעד ,רובין שחר.

חסרים:

חייט אבירז-טלי ,ירושלמי נאור.

מוזמנים:

תומר תדהר ,צחי ברוורמן ,חיה יהל ,ארז אבנר ,אדר' קיריל קוזיול,
גידי טביב  -רו"ח ,שמעון גור ,יחיאל גליל ,יוסי סגרון,
דרור מרגלית ,עו"ד יצחק ברוש-עו"ד ,ירון לוי ,עו"ד שולמית
מנדלמן כהן  -יועמ"ש ,שלמה אליהו-רו"ח ,דייגו כהן ,מיכל רוטוול,
נורית כהן.

רשמה:

בתיה חן.

על סדר היום:
 .53אישור  -מינוי מנהלת אגף החינוך ד"ר ענת ליבוביץ' וקביעת שכרה.
 .54אישור  -מינוי מנהל מחלקת ספורט וקביעת שכרו.
 .55אישור  -מאזן לשנת  2010חכ"ל.
 .56אישור  -דחיית חיוב היטל תיעול לתאריך ) 1/1/2012במקום .(1/11/2011
 .57אישור  -וועדת תמיכות.
 .58אישור  -תבחינים לשנת .2012
 .59תב"רים.
 .60הצעה לסדר :הקצאת קרקע לצרכי ציבור  -ח.מ .סמדר אהרוני.
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.53
היו"ר:

אישור-מינוי מנהלת אגף החינוך ד"ר ענת ליבוביץ' וקביעת שכרה:
אנו מצביעים על הסעיפים שדנו בהם בהנהלה:
מינוי מנהלת מחלקת אגף החינוך ד"ר ענת ליבוביץ כמנהלת האגף
 75%שכר מנכ"ל.
מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את מינויה של ד"ר ענת ליבוביץ כמנהלת אגף החינוך
וברמת שכר של  75%שכר מנכ"ל.

.54
היו"ר:

אישור-מינוי מנהל מחלקת ספורט וקביעת שכרו:
מינוי מנהל מחלקת ספורט ,אריק זמייטיס בעלות של  35%שכר
מנכ"ל ,אחרי שנתיים  40%ואחרי ארבע שנים .45%
מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים מינויו של מר אריק זמייטיס ,כמנהל מחלקת ספורט
ברמת שכר מדורגת -:שנה ראשונה  ,35%שנה שנייה ,40%
שנה רביעית ואילך  45%משכר מנכ"ל.

.55

אישור  -מאזן לשנת  2010חכ"ל:

היו"ר:

אישור מאזן  2010של החברה הכלכלית ,מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את מאזן החכ"ל לשנת .2010
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 .56אישור-דחיית חיוב היטל תיעול לתאריך ) 1/1/2012במקום :(1/11/2011
היו"ר:

דחיית חיוב היטל חיוב לדחות ל ,1.1.2012-מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

לדחות ל 1-בינואר  2012את מועד התחלת החיוב בהיטל תיעול
האמור בהחלטת מועצת העיר בישיבתה מתאריך  20ביולי .2011

.57

אישור  -וועדת תמיכות:

היו"ר:

אישור המלצות וועדת תמיכות ל ,2011-מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה (1 :מאשרים את שינוי התבחינים לשנת  2011בהתאם להמלצות
הוועדה המקצועית בישיבתה מתאריך .23/10/2011
 (2מאשרים את ההעברות התקציביות הר"מ.
העברות תקציב
שימושים
סעיף תקציבי
1829300810

תאור
בטוחות ספורט

סכום בש"ח
750,000.-

מקורות
תאור

סעיף תקציבי

סכום בש"ח

1621000781

רזרבה חריגה לאינפלציה

340,000.-

1621000970

מקדמות מס עודפות

100,000.-

1621000752

ייעוץ חיצוני הנהלת חשבונות

100,000.-

1621000445

השתתפות עצמית ביטוח

60,000.-

1615000540

טלפון מרכזיה בזק

90,000.-

1615000571

אוטומציה

60,000.-

סה"כ

₪ 750,000.3

אישור  -תבחינים לשנת :2012

.58
היו"ר:

אישור וועדת תמיכות לשנת  ,2011מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את התבחינים לשנת .2012

.59

תב"רים:

טביב גידי ,רו"ח:

להלן רשימת התב"רים לאישורכם:

תב"רים חדשים
 .1שדרוג פינת החי בספורטק
היקף תב"ר מבוקש:

₪ 1,700,000.-

מימון :הקרן לפיתוח נס-ציונה:

₪ 1,700,000.-

שינויים בתב"רים
 .1ביצוע התקני בטיחות ברחבי העיר )(1083
היקף תב"ר מאושר:

₪ 100,000.-

הגדלה מבוקשת:

₪ 100,000.-

 .2מחשב לכל ילד )(1095
תיקון מליאה  3/11מיום 9.6.11
להלן שינוי מימון התב"ר :במקום השתתפות הקרן בסך ₪ 30,500.-
השתתפות התקציב הרגיל בסך

₪ 30,500.-

 .3מחשב לכל מורה )(1197
תיקון מליאה  3/11מיום 9.6.11
להלן שינוי מימון התב"ר :במקום השתתפות הקרן בסך ₪ 325,000.-
השתתפות התקציב הרגיל בסך

₪ 325,000.-
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 .4שיקום מבנים ותשתיות עירוניות )(1157
היקף תב"ר מאושר:

₪ 2,000,000.-

הגדלה מבוקשת:

₪ 1,500,000.-

מימון  :הקרן לפיתוח נס-ציונה:

₪ 1,500,000.-

 .5בניית קונסרבטוריון עירוני )(1034
תיקון מליאה מס'  5/11מיום 7.9.11
להלן שינוי מימון התב"ר :הקטנת השתתפות הקרן ב-

₪ 464,988.-

והשתתפות התקציב הרגיל ב-

₪ 464,988.-

היו"ר:

אישור התב"רים ,מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את רשימת התב"רים.

.60
היו"ר:

הצעה לסדר :הקצאת קרקע לצרכי ציבור-ח.מ .סמדר אהרוני:
לגבי הצעה לסדר של הקצאת קרקע לצרכי ציבור  -אנו מורידים
מסדר היום ,מי בעד?

בעד:

יוסי שבו  -יו"ר ,שאול רומנו  -עו"ד ,זילברמן ציפי ,יגאנה אורן,
יגודה לירן ,לוגסי עמוס ,לוי אליהו ,מזרחי שמואל ,שי אביעד,
רובין שחר.

נגד:

אהרוני סמדר ,ד"ר ארז רינה ,סביון פנחס.

החלטה:

מאשרים הורדת ההחלטה מסדר היום.

הישיבה ננעלה !
_____________________
_______________________
יוסי שבו-יו"ר ,ראש העיר
עמיקם נגר-לוי ,מנכ"ל העירייה
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