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פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 05/2011
מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,כ"ה אב תשע"א, 25/08/11 ,
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים" עם תום ישיבת מועצת עיר מיוחדת שלא מן המניין בנושא
דו"ח כספי מבוקר לשנת .2010
נוכחים:
מר נחום חופרי,
מר איתן גינזבורג
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
גב' בלה צור
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
גב' שוש לוין
מר שי אבן
גב' דרורה כהן
גב' דבי סלוצקי
מר אריה פרידמן
מר משה הרשקוביץ
מר צבי נדב רוסלר

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
מר אבי לאופר
מר אמיר ברטוב
גב' פרי נתיב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית

נעדרו:
מר אילן כהן
גב' מלי פולישוק בלוך
מר שלמה לישה

חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1עדכון תקציב רגיל 2011
ראש העיר
אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין .אבקש מאמיר ברטוב ,גזבר העירייה
להציג את סעיף  – 1עדכון תקציב רגיל ) 2011נספח א'(.
מר אמיר ברטוב
אנחנו מבקשים להגדיל את התקציב הרגיל לשנת  2011ב 15 -מליון  ₪בצד ההכנסות ו15 -
מליון  ₪בצד ההוצאות .יש  2סעיפים ,במשאבי אנוש וביד לבנים ,שבהם אנחנו מבצעים
העברות מסעיף לסעיף .אין בזה שינוי מהותי וזה נועד רק ליצירת סדר.
ראש העיר
האם יש שאלות או התייחסויות .סימה ,בבקשה.
גב' סימה פרי
לא אחזור על שאלות ששאלתי בוועדת הכספים .תקציב  2011מוגדל ב 15 -מליון  ₪חלק בשל
אגרת השמירה בסך  5מליון  ₪והשאר מהכנסות של מגרשי חנייה ועוד .ושוב אני שואלת את
ראש העיר בנושא הארנונה .אם הצלחתם להגדיל הכנסות ב 15 -מליון  ,₪למה היינו צריכים
להעלות את הארנונה?
ראש העיר
בתחילת השנה הכנו תקציב יותר גדול .כבר עכשיו הנחיתי את מנכ"ל העירייה והגזבר להיערך
בהתאם למרות שלא קיבלנו אישור למלוא גובה הארנונה שביקשנו .אנחנו משקיעים עבודה
ומאמץ כדי להציג תקציב מאוזן גם בשנת  ,2011תוך נקיטת אמצעים להתייעלות בכל
התחומים.
מר משה הרשקוביץ
מה מצב הבקשה להעלאת הארנונה?
ראש העיר
משרד הפנים רק מודיע מה אושר וכמה.
מר אמיר ברטוב
תעריף הארנונה למגורים ברעננה הוא הנמוך ביותר בשרון .אחרי העלאה של  2.57%שאושרו
על-ידי משרד הפנים התעריף ברעננה עומד על  ₪ 44למ"ר ,לעומת הרצליה –  ₪ 60למ"ר ,רמת
השרון –  60ש"ח למ"ר ,כפר סבא –  ₪ 48למ"ר .לכן ,ביקשנו ממשרד הפנים לאשר לנו העלאת
התעריף ל ₪ 46 -למ"ר והעניין לא אושר .מאחר והתעריף כל כך נמוך ,אני מקווה שיש לזה
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סיכוי .אני אופטימי .כרגע ,זה לא נראה ריאלי אבל עד סוף השנה ,אני מקווה שהדברים ישתנו
כי ההשוואה שעשה משרד הפנים הייתה עם ישובים שאינם דומים כלל לרעננה .ההשוואה
הייתה כלפי מטה.
מר משה הרשקוביץ
מבחינה אתית ,אם הייתה פניה מחודשת למשרד הפנים ,היה צורך להביא את זה לכאן.
עו"ד אילנה בראף
המועצה אישרה את העלאת הארנונה ועל פי אישור זה יכולה העירייה לפעול.
מר אריה פרידמן
אני מניח שאתה מתכוון שהיה צורך להביא את זה בפני ההנהלה ולא המועצה.
גב' סימה פרי
האם מתוך הדו"ח אתה יכול להצביע על הקיצוצים וההתייעלויות שעליהם דיברתם בתחילת
שנת ?2011
מר אמיר ברטוב
לא בדו"ח הזה.
ראש העיר
אם אין הערות והתייחסויות נוספות ,אני מבקש לקיים הצבעה.
הצבעה:
בעד 14 -
נגד 2 -
נמנע –
החלטה:
ברוב קולות אישרה מועצת העיר את הגדלת תקציב רגיל .2011
ראש העיר
אני מודה לחברי מועצת העיר וסוגר את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין.
רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות
_________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר

רעננה פנינת השרון
www.raanana.muni.il
מוקד עירוני 107

רח' אחוזה  ,103רעננה 43100
טל'  09-7610210פקס 09-7610207
3/4

לשכת מנכ"ל העירייה
כ"ח אב תשע"א
 28אוגוסט 2011

נספחים:
נספח א':
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