פרוטוקול מס' 17

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שני ,כ"ט באייר התשע"ט 3.6.2019 ,
בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 18:29
נוכחים:

אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו (נכנס
בשעה  18:56בדיון על עדכון התקציב ) ,יוסי סולימני ,מוטי יעקובוב
(נכנס בשעה  19:00בדיון על עדכון התקציב )  ,יעקב טלה  ,שי סיום,
מירי סעדה דדון ,אליאור עמר ,שלומי מלכה (נכנס לדיון ב19:42 -
בדיון על עדכון התקציב) ,נדב ויצמן

חסרים:
משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל העירייה ,צביקה דוידי -גזבר ,איתי קורן -מבקר
העירייה ,עו"ד עידית יפת -לוי – יועמ"ש ,אור אבו -תקציבאית  ,עו"ד
משה מליק -סגן היועמ"ש
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין
על סדר היום -ישיבה מס' 2
 עדכון תקציב 2019 -1
 אישור פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים קיימים
 אישור חתימה על התחייבות לנטילת הלוואה ומשכון הכנסות מבנק לאומי-
בנוסח המצ"ב.
ראש העיר
עדכון תקציב 2019 - 1
אבקש מהגזבר להסביר
נדב ויצמן
ההסכם עם באר טוביה לאיזה שנה?
גזבר
לשנת  2019בלבד ,לטווח הקצר.
ראש העיר
מסביר בנושא ההסכם עם באר טוביה
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נדב ויצמן
מדבר בנושא – נעשה מה שטוב לקרית מלאכי
מירי דדון
שואלת בנושא
שי סיום
שואל בנושא
אור אבו -רפרנטית
מסבירה בנושא עיר ללא אלימות ופרוייקטים חברתיים.
אליאור עמר
שואל בנושא המים שחוייבו בבריכה
הגזבר
מסביר -זה בבדיקה .מנהל התשתיות בודק את הנושא
אליאור עמר
מסכם וקורא לכל חברי המועצה להתנגד  .סיבה ראשונה בגלל ההסכם עם באר
טוביה .
גזבר
מסביר שבאתר של משרד הפנים יש חלוקת הכנסות ,ועדות ומצגת בנוגע לקרית
מלאכי עם כל הצרכים ואיפה שהיא כלואה כאשר באר טוביה מסביבה .בועדה היו
נציגי  8רשויות והיתה הסכמה כללית שקרית מלאכי ובני עייש צריכות לקבל
מיליוני  .₪קרית מלאכי לא באה ממקום של מסכנות אלא ממקום שמגיע לה.
אליאור עמר
מחמיא בנושא מענק האיזון שגדל ומוסיף שהסיבה השנייה בגללה מתנגד לעדכון
התקציבי התקציב לא נכון יש עליות וירידות בתקציב ויש כעקרון הרבה הפחתות .
אתם טוענים שמשרד הפנים הגדיל את תקציב המועצה הדתית ,זה לא נכון.
גזבר
מציג את המסמך של משרד הדתות  .יש הנחיה על פי חוק ששר הדתות רשאי
להגדיל את התקציב ולא בהסכמת הרשות .אנחנו הגשנו ערעור .ההליך לא נתון
לסמכותנו.
 הדיון נפסק לאחר שהתפרצו אוהדים של הכדורגל וצעקו בנושא הכדורגל .
התקיים דיון בנושא כ 20 -דקות.
 ראש העיר הודיע שמה שהיה בנושא הכדורגל זה מה שיהיה .
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ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב 2019-1
החלטה מס' 64
מחליטים בהחלטה שמית
 7בעד :אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו ,מוטי
יעקובוב  ,יוסי סולימני
 6נגד :אליאור עמר ,מירי סעדה דדון ,שי סיום ,שלומי מלכה ,יעקב טלה ,נדב ויצמן
אור אבו יצאה ב20:10 -
ראש העיר
אישור פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים קיימים
אבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
מבקש מהגזבר להקריא את התב"רים ולהסביר
תב"ר 941

בניית  3כיתות גן בשכ' רוטנר (מגרש  706ומגרש ) 705
ע"ס ₪ 3,441,515
מקורות מימון  :משרד החינוך 2,341,515₪
קרן לעבודת פיתוח 1,100,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 3,363,515
₪ 78,000
הצטיידות

תב"ר 942

תכנית המראה – פרויקט מאגר מים לכיבוי אש ע"ס ₪ 4,040,000
מקורות מימון  :משרד הפנים (מענק) 1,616,000₪
₪ 2,424,000
הלוואה
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 4,040,000

תב"ר 943

תכנית המראה – יועצים לציר הפיתוח הכלכלי -תקציבי
ע"ס ₪ 250,000
מקורות מימון  :משרד הפנים (מענק) ₪ 250,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 250,000

תב"ר 944

תכנית המראה קידום אנרגיה מתחדשת על גגות מבני ציבור
ע"ס ₪ 3,886,000
מקורות מימון  :משרד הפנים – מענק ₪ 1,810,416
הלוואה ₪ 2,075,584
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 3,886,000
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תב"ר 945

תכנית המראה – התחדשות המרכז המסחרי ע"ס ₪ 2,843,004
מקורות מימון  :משרד הפנים – מענק ₪ 2,030,717
הלוואה ₪ 812,287
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 2,843,004

עידוד וטיפוח שכונות ותיקות גידול ב  ₪ 969,929מ ₪ 8,031,870
תב"ר 872
ל ₪ 9,011,799
מקורות מימון  :משרד להגנת הסביבה  ₪ 7,201,439ללא שינוי
קרן לעבודות הפיתוח הקטנה ב ₪ 830,431
מ  830,431ל 0
הלוואה הגדלה מ  0ל ₪ 1,800,360
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 969,929מ  ₪ 8,031,870ל ₪ 9,001,799
תב"ר 911

פרויקט התייעלות אנרגטית הקטנה ב  ₪ 3,875,584לטובת
תב"ר  872ותב"ר , 944
הסבר  :הקצאת הלוואה שנלקחה לצורך פרויקט התייעלות אנרגטית
לשני תב"רים בעלי אופי דומה -התייעלות אנרגטית .
תב"ר  872הקצאת הלוואה בסך של ₪ 1,800,360
תב"ר  944הקצאת הלוואה בסך של . ₪ 2,075,584
יתרה בתב"ר  911לאחר הפעולות תעמוד על סך  , ₪ 24,056לניצול
בתחום אנרגיה מתחדשת בעתיד .

תב"ר 814

תכנון ושיפוץ מרכז מסחרי הגדלה ב ₪ 2,000,000מ ₪ 5,909,634.00
ל ₪ 7,909,634
מקורות מימון  :קק"ל אנגליה  ₪ 2,000,000ללא שינוי
משרד הפריפריה  ₪ 3,629,634ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 2,000,000
מ  ₪ 280,000ל ₪ 2,280,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה
ב  ₪ 2,000,000מ  ₪ 5,629,634ל ₪ 7,629,634
הוצאות תכנון  ₪ 280,000ללא שינוי

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 65
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
צלי מזרחי ,שמעון חזן ,יעקב טלה לא הצביעו היו מחוץ לחדר ישיבות
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ראש העיר
אישור חתימה על התחייבות לנטילת הלוואה ומשכון הכנסות מבנק לאומי
אבקש את אישור המליאה לקבלת הלוואה ע"ס ( ₪ 2,557,000האשראי).
השעבודים המפורטים יינתנו לבנק :משכון והמחאה על דרך השיעבוד של כל
ההכנסות העצמיות לרבות מיסים ,ארנונות  ,דמי רישיון ,מכסות תשלום וכל יתר
הסכומים מכל מין וסוג שהוא המגיעים לה ושיגיעו לה בעתיד מכל גורם שהוא
והזכויות לקבלם.
הגזבר מסביר
החלטה מס' 66
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
יעקב טלה לא הצביע היה מחוץ לחדר הישיבות
תודה לחברי המועצה

הישיבה הסתיימה בשעה 20:27
הישיבה כולה הוקלטה

________________
טליה יצחק
רכזת ישיבות מועצה

___________________
אליהו זהר
ראש העיר
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