לשכת מנכ"ל
ז' שבט תשע"ב
 31ינואר 2012

פרוטוקול 01/2012
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ,ב' בשבט תשע"ב26/01/2012 ,
בחדר הישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר נחום חופרי,
מר יואל עזרזר
גב' רונית ויינטראוב
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
מר מיכאל רייזמן
גב' מלי פולישוק בלוך
גב' עדית דיאמנט
גב' סימה פרי
מר צבי נדב רוסלר
גב' שוש לוין
מר שי אבן
מר שמואל וייס

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

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

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

נעדרו:
מר איתן גינזבורג
מר אילן כהן
גב' דרורה כהן
מר משה הרשקוביץ

סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מר אבי לאופר

מנכ"ל העירייה
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לשכת מנכ"ל
על סדר היום:
עדכון מס'  -2תקציב .2011
ראש העיר:
לפני שאפתח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ,אני מבקש להודות על שני אותות שהתברכנו
בהם בחודשיים האחרונים .האחד – חמישה כוכבי יופי בתחרות "ארץ ישראל יפה" בתחום חזות
העיר והשני – חמישה כוכבי יופי בתחרות "ארץ ישראל יפה" בתחום אחזקת מקלטים ,שניהם
מטעם המועצה לישראל יפה.
מר יואל עזרזר ,סגן ראש העיר ,מגיש לראש העיר את התעודה.
ראש העיר:
אני מבקש לנצל את המעמד להודות ליואל עזרזר ,סגן ראש העיר ,למי שהייתה עד לאחרונה
מנהלת אגף חזות העיר ,אורנה דודו ,לעודד ברויאר ,לבני עמיר ,ליונת אלחנתי ,לאורנה צדוק ,לאיל
אסף וכמובן כל עובדי האגף ולמי שפועלת לצידך באגף ,חברת המועצה שוש לוין .כל הכבוד לכם.
ולמה לא קיבלנו יותר? כי אין .זהו האות הגבוה ביותר.
מר משה פישמן ,הקב"ט העירוני ,מגיש לראש העיר את התעודה.
ראש העיר:
אם באגף חזות העיר ,הורגלנו כבר לקבל ,שנה אחר שנה ,תעודות על חמישה כוכבי יופי ,הרי
שבתחום המקלטים ,זוהי השנה השנייה ברציפות שרעננה זוכה בחמישה כוכבי יופי על אחזקת
המקלטים וחשוב לציין כי תחרות זו מתקיימת רק מזה שנתיים.
אני מבקש להודות למשה פישמן ,לאסף גריידי ,ליחיאל מנצור ולדניאל משולם שנמצאים איתנו
כאן ולעמוס אלוני שנבצר ממנו להיות עמנו .תודה לכם על עבודתכם החשובה למען בטחון תושבי
רעננה .כל הכבוד לעושים במלאכה!
אחת לחמש שנים רצופות של זכייה בחמישה כוכבי יופי ,ניתן לקבל את דגל היופי.
יואל ,בטוחני שבשנה הבאה נזכה בדגל היופי בתחום חזות העיר.
ראש העיר:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין.
סעיף 1
עדכון מס'  – 2תקציב 2011
ראש העיר:
אבקש מאמיר ברטוב ,גזבר העירייה ,להציג את הנושא.
מר אמיר ברטוב:
אנו מגישים עדכון שני לתקציב הרגיל לשנת  .2011העדכון הראשון הוגש בחודש אוגוסט .2011
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לשכת מנכ"ל
התקציב המקורי עמד על  535מליון  .₪באוגוסט  2011הוגדל התקציב ב 15 -מליון  ₪ועמד על 550
מליון  .₪העדכון הנוכחי מגדיל את התקציב ב 14 -מליון  ₪והוא עומד על  564מליון .₪
בחומר המונח לפניכם מוצגת הגדלה של  ₪ 25,709,000והקטנה של  ₪ 11,709,000בצד ההכנסות
ומנגד הגדלה של  ₪ 25,456,000והקטנה של  ₪ 11,456,000בצד ההוצאות .סה"כ גידול של 14
מליון  ₪בתקציב הרגיל.
עדכון התקציב מצורף כנספח א'.
ראש העיר:
תודה אמיר .האם יש התייחסות? אם לא ,ניגש להצבעה.
הצבעה:
בעד – 15
נמנע –
נגד –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד את עדכון מס'  – 2תקציב .2011
ראש העיר:
אני מודה לחברי מועצת העיר ונועל את ישיבת המועצה שלא מן המניין.

רשמה :פרי נתיב ,סמנכ"ל למינהל וקיימות

__________________
מר אבי לאופר
מנכ"ל העירייה

_________________
מר נחום חופרי
ראש העיר
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לשכת מנכ"ל
נספחים:
נספח א' – עדכון תקציב :2011

מסמך Acrobat
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