לשכת מנכ"לית
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סימוכין94500 :

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 06/2014
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי ח' בטבת תשע"ה  30בדצמבר ,2014
בחדר ישיבות בבית "יד לבנים".
נוכחים:
מר זאב בילסקי
מר איתן גינזבורג
גב' רונית וינטראוב
מר חיים גולדמן
מר אלי כהן
גב' דבי סלוצקי
מר חיים ברוידא
מר מיכאל רייזמן
גב' מיכל ברם
גב' מתי בורושק
מר ניר קריסטל
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר עידו דותן
מר צבי נדב רוסלר
גב' רחלי בן ארי סקעת
מר שי אבן
מר שלמה פרידמן

ראש העירייה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
גב' מיכל הירש נגרי
מר אמיר ברטוב
גב' דפנה קינן ,עו"ד
מר משה הנדין
גב' אילנה בראף ,עו"ד
גב' אנה לרנר

מנכ"לית העירייה
גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
מבקר העירייה
יועצת משפטית
מנהלת מח' תקציבים

נעדרו:
גב' דרורה כהן
גב' פרי נתיב

חברת מועצה
סמנכ"ל למינהל וקיימות
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על סדר היום :
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
ראש העירייה
אנו דנים בדוח מבקר העירייה לשנת  2013ובהמלצות ועדת הביקורת.
חיים ,יו"ר ועדת הביקורת בבקשה.
חיים ברוידא
יש גופים שזוכים במכרזים ע"י העירייה ,אך משום מה מעסיקים עובדים בניגוד לחוק ולא נותנים
להם זכויות סוציאליות ,זה עלה גם בדו"ח האחרון ,חברת ניקיון שלא שילמה לעובדים שכר
שמגיע ,יש אנשים שמנצלים בציניות אנשים חלשים ועלינו לעמוד על המשמר .מציע שבמסגרת
החוזה יהיו סעיפים שיגנו על העובדים ותהא בכך הפרה אם לא יעשו כן.
עו"ד דפנה קינן
זה קיים בחוזים ובמכרזים שאנו עורכים מזה עשרות שנים ,יש לפעול לאכוף זאת.
חיים ברוידא
מאז שאני בועדת מכרזים ,רוצה למצוא פתרון לפינוי אשפה נראה שיש בתחום הזה קרטל כלל
ארצי .יש תחמונים של אנשים וצריך לפקח יותר אולי באמצעות שת"פ עם רשויות אחרות מדובר
בכסף טהור שיוצא מהקופה ,שלא ביושר.
משה הנדין עושה עבודה מצויינת אך חשוב שגם חברי הועדה יצאו לשטח ויראו דברים במו
עיניהם.
דבר אחרון צריך למצוא כלי שיסייע להטיל סנקציה כלפי מי שאינו מבצע את הדו"ח .לעתים
אנשים בעלי כח פוליטי מנצלים את מעמדם כדי לא לבצע דברים שנדרשו בדו"ח כי זה עלול
להמשיך ולעתים מדובר בדברים בעלי אופי בטיחותי.
רוצה לסיכום להודות לכל חברי המועצה ,עדית דיאמנט ,דבי ,דרורה ,מיכאל וכמובן למשה הנדין
שנעשתה עבודה רצינית ולמיכל ירון.
מודה למבקר העיריה ולכל החברים.
ראש העירייה
יש לדאוג לעובדי הקבלן ולשמור על זכויותיהם ,זה אמנם כתוב ורשום ,אך נקפיד ונבדוק שוב
ושוב ,שלא יהיה מצב שעובד עובד בעירייה ,גם דרך קבלן ,שלא קיבל זכויות .תיקון הליקויים גם
חשוב ביותר ,יש בדו"חות דברים שניתן לעשות בשביל עצמנו ,הושקעו בו אלפי שעות עבודה ,ועדה
שעבדה קשה ,לא הגיוני לא לתקן את הדו"ח.
אנו מודים למשה הנדין על עבודתו לאורך השנים ובדו"ח זה.
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מי בעד אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת ?2013
בעד – 18
נגד –
נמנע –
מועצת העיר אישרה פה אחד את המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת
.2013
רשמה :עו"ד דפנה קינן ,יועצת משפטית.

_______________________
מיכל הירש נגרי
מנכ"לית העירייה

______________________
זאב בילסקי
ראש העירייה

נספח א'
המלצות הועדה לענייני ביקורת
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