פרוטוקול מס' 63

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום
שלישי ,ב' באב התשע"ז 25.7.2017 ,בשעה  18:20בחדר
הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר –ראש העיר
שמעון חזן – מ"מ ראש העיר ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,ד"ר שלום
אלדר  ,שי סיום  ,בצלאל מזרחי  ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב,
גדעון מהרי  ,דוד גלעם

חסרים:

מיכל מגן ,משה מלייב

משתתפים :עו"ד עידית יפת לוי  -יועמ"ש ,תמיר היזמי -מנכ"ל העירייה  ,צביקה
דוידי – גזבר  ,איתי קורן -מבקר העירייה ,אור אבו -רפרנטית גזבר
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 דיון בנושאים שחברי מליאה העלו
 אישור חוזים תרומה עם קק"ל אנגליה
 שינוי ואשרור בהרכב נציגי ציבור בחברה הכלכלית של קרית מלאכי
 הקמת והפעלת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות
 הוספה והחלפת חברים בוועדת כספים
 הודעות
ראש העיר
דיון בנושאים שחברי מליאה העלו
חברי האופוזיציה מבקשים לדון בנושים הבאים:
 יחס לקהילת יוצאי אתיופיה
 מועדון קהילתי
 עובדי מוקד קליטה
יוסי סולימני
פותח את הישיבה בנושאים שהועלו על ידי האופוזיציה
גדעון מהרי
מדבר על האוכלוסייה האתיופית:
 אין מספיק ייצוג הולם
 עובדי מוקד הקליטה
 מנהל -רכז תעסוקה ,רכז נוער ,מזכירה
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שי סיום
האינטרס של הטיפול בקהילה זה לא אינטרס של גדעון מהרי או של שי סיום אלא
אינטרס עירוני
ראש העיר
מסביר שיש הבטחות אבל הם לא הועלו בכתב או במסמכים בעלי ערך משפטי.
תושבים מדברים
צביקה דוידי -גזבר
יש כבר חוסר בתקציב של כ ₪ 300,000 -שהעירייה צריכה לתת לו פתרון .
מנכ"ל – תמיר היזמי
מציג מצגת השקעה
 לאחר שראש העיר הודיע שהוא יטפל בנושא פיטורי עובדי הקרן לפיתוח ,
חברי המועצה הסירו את הצעותיהם בעניין.
 התקיים דיון בנושא מועדון הקהילה ברח' אלי בן אהרון  .היועמ"ש הבהירה
כי לא ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לדחיית צו ההריסה ו/או השימוש .
אישור חוזים תרומה מקק"ל אנגליה
ראש העיר
בהמשך לאישור התרומות שקק"ל אנגליה מבקשים להעביר לעיר ולאחר שאושר
ע"י מליאת מועצת העיר תרומה ע"ס  2.5מיליון  ₪לשיפוץ הכניסה לעיר .וכן ,של
 0.5מיליון  ₪לשיפוץ בית ספר אמי"ת.
אני מבקש את אישור המליאה לאישור החוזים עם קק"ל אנגליה.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 273
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
מאשרים את ההסכם  ,לא מאשרים את סעיף /47ג ושם הרחוב יישאר בן גוריון
ראש העיר
שינוי ואשרור בהרכב נציגי ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית קרית מלאכי
הנושא הוסר מסדר היום
ראש העיר
הקמת והפעלת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות
חברי המליאה קיבלו את החומר לעיונם
הגזבר הסביר את הנושא
ראש העיר
אבקש את אישור המליאה להקמת והפעלת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות
מקומיות
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ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 274
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
הוספה והחלפת חברים בוועדת כספים
ראש העיר
אבקש להוסיף עוד  2חברי מועצה לוועדת הכספים :
 משה מלייב
 מיכל מגן
 במקום יוסי סולימני יבוא דוד גלעם
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 275
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
הודעה לחברי המועצה
אבקש להודיע לחברי המליאה
ת"בר 868

מלוות בנקים ומוסדות אחרים ע"ס ₪ 4,807,000

אושר וזאת בהתאם לעמידה ביעדי תוכנית ההבראה רבעון ד' שנת . 2016
ראש העיר
העלאת תב"רים
אבקש את אישור המליאה להעלות  3תב"רים
גזבר העירייה יסביר
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 276
מחליטים  :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור תב"רים
אבקש מחברי המועצה לאשר את התב"רים הבאים:
תב"ר 869

פיתוח חצרות במוסדות חינוך ושצ"פים ברחבי העיר ע"ס ₪ 300,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 300,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 300,000
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תב"ר 714

בניית גן ילדים בשכ' רוטנר הגדלה ב ₪ 393,794
מ  ₪ 2,481,176ל ₪ 2,874,970
מקורות מימון  :משרד החינוך הגדלה ב  ₪ 393,794מ ₪ 1,795,944
ל ₪ 2,189,738
קרן לעבודות פיתוח  ₪ 685,232ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 393,794מ ₪ 2,358,856
ל ₪ 2,752,650
הוצאות תכנון ופיקוח  ₪ 70,320ללא שינוי
 ₪ 52,000ללא שינוי
רכישות

תב"ר 771

בניית מרכז צעירים הגדלה ב  121,502₪מ ₪ 3,300,000
ל ₪ 3,421,502
מקורות המימון  :משרדים אחרים  ₪ 121,502מ ₪ 850,000
ל ₪ 971,502
משרד הפנים  ₪ 1,100,000ללא שינוי
משרד השיכון  ₪ 650,000ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח  ₪ 700,000ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 120,000מ ₪ 3,000,000
ל ₪ 3,120,000
הוצאות שונות הגדלה ב  ₪ 1,502מ ₪ 301,502 ₪ 300,000

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 277
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה הסתיימה בשעה 21:35
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

___________________
עו"ד עידית יפת לוי
יועמ"ש העירייה
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