פרוטוקול מס' 43

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום
רביעי ,ד' באלול התשע"ו  7.9.2016 ,בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומי מלכה ,שי סיום ,ד"ר שלום אלדר ,יוסי
סולימני ,דוד גלעם (הצטרפו במהלך הישיבה) שמעון חזן  ,בצלאל מזרחי

חסרים :בוריס בורוכוב ,יוסי חדד ,גדעון מהרי
משתתפים:

אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דוידי -גזבר,
עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,איתי קורן -מבקר העירייה

ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום:
 אישור תב"רים
 שינויים תקציביים
 אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות מתאריך 2.8.2016
 אישור חוק עזר לסלילה
 אישור חוק עזר לתיעול
אישור תב"רים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
תב"ר 817

איטום גג במבנה הנדסה ורווחה ע"ס ₪ 200,000
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 200,000
עבודות קבלניות ₪ 200,000
שימושים :

תב"ר 819

רכישת מתקני בטחון ע"ס ₪ 120,500
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מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 120,500
שימושים  :רכישות ₪ 120,500
תב"ר 820

שינויים והתאמות במוסדות חינוך בבתי"ס שונים ע"ס ₪ 1,500,000
מקורות מימון :משרד החינוך ₪ 1,500,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 1,500,000

תב"ר 821

רכישת מבנה יביל לבי"ס תורני ע"ס ₪ 70,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 70,000
שימושים  :רכישות ₪ 70,000

במקום תב"רים  799, 798ו 800 -יבוא תב"ר  823שכולל את שלושת התב"רים:
תב"ר 823

נגישות אקוסטית ו עב' לשיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד על סך
₪ 51,350
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 52,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 52,000

תב"ר 657

עבודות מדידות וסקר נכסים הגדלה ב ₪ 350,000
מ  ₪ 290,000ל ₪ 640,000
מקורות מימון :קע"פ הגדלה ב  ₪ 350,000מ ₪ 290,000
ל₪ 640,000 -
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 350,000מ ₪ 290,000
ל₪ 640,000 -

תב"ר 660

בניית גן ילדים גן מנחם ההקטנ ה ב  ₪ 118,000מ ₪ 1,489,594
ל ₪ 1,371,594
מקורות מימון  :משרד החינוך ללא שינוי
קע"פ הקטנה ב  ₪ 118,000מ  ₪ 654,908ל ₪ 536,908
שימושים  :עבודות קבלניות הקטנה ב  ₪ 118,000מ ₪ 1,401,644
ל ₪ 1,283,644
הוצאות תכנון ללא שינוי
ללא שינוי
רכישות

תב"ר 714

בניית גן ילדים שכ' רוטנר הגדלה בסך  ₪ 91,000מ ₪ 2,390,176
ל ₪ 2,481,176
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מקורות מימון  :משרד החינוך ללא שינוי
קע"פ הגדלה ב  ₪ 91,000מ  ₪ 594,232ל ₪ 685,232
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 91,000מ ₪ 2,267,856
ל₪ 2,358,856 -
הוצאות תכנון ללא שינוי
ללא שינוי
רכישות
תב"ר 715

בניית גן ילדים בשכ' סביונים הגדלה ב  ₪ 27,000מ ₪ 2,351,449
ל ₪ 2,378,449
מקורות מימון  :משרד החינוך ללא שינוי
קע"פ הגדלה ב  ₪ 27,000מ  ₪ 542,290ל ₪ 569,290
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 27,000מ ₪ 2,119,543
ל ₪ 2,146,543
ללא שינוי
רכישות
הוצאות תכנון ללא שינוי

תב"ר 664

שיפוץ מחלקת גבייה והנדסה הגדלה בסך  110,000מ1,538,980 -
ל1,648,980 -
מקורות מימון :קע"פ הגדלה ב  ₪ 110,000מ  65,000₪ל ₪ 175,000
משרד הפנים  :ללא שינוי
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 110,000מ₪ 1,538,980
ל1,648,980₪ -

שיפוץ מבנים במוסדות חינוך וציבור הגדלה ב ₪ 100,000
תב"ר 751
מ  ₪ 400,000ל ₪ 500,000
מקורות מימון  :קע"פ הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 400,000
ל ₪ 500,000
שימושים  :עבודות קבלניות  :הגדלה ב  ₪ 100,000מ ₪ 400,000
ל ₪ 500,000
הגדלת תב"ר קיים:
תב"ר 752

שיפוצים כללים במרכז פסג"ה הגדלה ב  ₪ 35,000מ ₪ 40,000
ל ₪ 75,000 -
מקורות מימון  :משרד החינוך הגדלה ב  ₪ 35,000מ ₪ 40,000
ל ₪ 75,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 35,000מ ₪ 40,000
ל ₪ 75,000
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תב"ר 824

הוצאות תכנון עבור הנגשת מוסדות ציבור על סך ₪ 100,000
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 100,000
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 100,000

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 191
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר למעט תב"ר  657אליו התנגדו יוסי
סולימני ודוד גלעם
שינויים תקציביים מס' 3
ראש העיר
חברי המועצה קיבלו לידיהם את ההצבעה לשינויים תקציביים ,אני מבקש מהגזבר
להסביר את השינויים.
ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר אני מבקש את אישור המליאה לשינויים התקציביים ובסה"כ
יעמוד התקציב החדש על :
התקציב המותנה
סה"כ

₪ 172,006,000
₪ 1,424,000
₪ 173,430,000

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 192
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות מתאריך 2.8.2016
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול הועדה למחיקת חובות מתאריך . 2.8.2016

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 193
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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אישור חוק עזר לסלילה
ראש העיר
חברי המועצה קיבלו לידיהם את חוק העזר לקרית מלאכי (סלילת כבישים) התשע"ו
 ,2016אני מבקש את הגזבר להסביר את חוק העזר .
ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר ,אני מבקש את אישור המליאה לחוק העזר לקרית מלאכי (סלילת
כבישים) התשע"ו . 2016
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 194
מחליטים 8 :בעד  2נגד (יוסי סולימני ,דוד גלעם) לאשר את בקשת ראש העיר
אישור חוק עזר לתיעול
ראש העיר
חברי המועצה קיבלו לידיהם את חוק העזר לקרית מלאכי (תיעול) התשע"ו  2016אני
מבקש את הגזבר להסביר את חוק העזר
ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר ,אני מבקש את אישור המליאה לחוק העזר לקרית מלאכי (תיעול)
התשע"ו 2016
החלטה מס' 195
מחליטים 8 :בעד  2נגד (יוסי סולימניי ,דוד גלעם) לאשר את בקשת ראש העיר
תודה לחברי המועצה

הישיבה נעולה
הישיבה הסתיימה בשעה 19:00
הישיבה כולה הוקלטה

______________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העירייה

_____________
אליהו זהר
ראש העיר
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