רמלה

עיריית

פרטיכל מס' 4/2010 -13

מישיבה המועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ ' בסיוון תש " ע
)  6ביוני  , ( 2010שהתקיימה בספריה העירונית על שם בלפר  ,רח ' ויצמן 1
ברמלה  .נרשם ע " פ הקלטה ונערך ע " י שמואל קולישבסקי – מזכיר בכיר .
נוכחים ה " ה :
יואל לביא – ראש העירייה  ,יו " ר
עו " ד מרדכי יצחקי
אברהם אילוז
שמעון שלוש
ניסים פנחסוב
הרב איתן דאהן
אליהו חדד
אבי לוינסון
מיכאל וידל
עו " ד גלית נחמני
עבד אבו  -עמאר
חסרים ה " ה :
ענבל ר ד ה
הרב מיכאל דרעי
פא י ז מנסור
ד " ר מחמוד ג ' ר ו ש י
בנימין אלבז

נוכחים  :מנכ " ל העירייה  ,היועץ המשפטי ומנהלי מחלקות העירייה
על סדר היום :
אישור כיול תקציב . 2010

מר י  .לביא – היו " ר  :ברשותכם נפתח באישור כיול לתקציב  . 2010התקציב
החדש עומד על סדר גודל של  318,715,193מיליון  . ₪כל
החומר נמסר לכם אבל אני מוצא לנכון להגיש את הדברים
הבאים  .הכיול תקציב מתבסס על אחד  ,על הגדלת מענק
האיזון  ,אנחנו  ,אם אתם זוכרים  ,כאשר אישרנו את התקציב ,
התנינו שבתוך התקציב  6מיליון שקל באישור הקודם 6 ,
מיליון שקל יהיו מותנים ברמת המענק שתעמוד לרשותנו
ובינתיים המענק  ,בעקבות ההגדלה של מענקי האיזון
שניתנו למשרד הפנים ממיליארד שמונה מאות אלף ברמה
הארצית לשתי מיליא רד ארבע מאות מיליון שקל  ,כשיש
התחייבות על  200מיליון שקל נוספים במהלך השנה  ,עד
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רגע זה מרכז השלטון המקומי עוד לא קיבל תשובות והוא
מתכתב עם האוצר על כך  ,כתוצאה מהגידו ל הזה גדל
חלקנו ובסך הכול  ,גדל התקציב בס דר גודל של  5.7מיליון
אבל בפועל  ,לפעולות  ,עשיתי את החישוב  ,זה משהו כמו
 11מיליון  . ₪אני יכול להגיד עוד משפט אחד  ,במאבק הזה
של גידול במענק האיזון זכינו להכרה לראשונה אחרי שנים
רבות של מאבק בזה שאנחנו מוכרים כעיר מעורבת  ,יש
איזה שהוא פיצוי כספי בנו סחה עכשיו של הכרה כעיר
מעורבת וזה נלקח בחשבון  .אני יכול לומר עוד משפט אחד
שאיננו פה לדיון נדמה לי היום  ,אבל הוא היה בוועדת
כספים או שחתמתי עליו  ,רבעון ראשון של  2010מסתיים
ב  1.3 -מעבר לתכנון שלנו .
מר א  .לוינסון :

גירעון ?

מר י  .לביא  -יו " ר :

לא  ,ההפך  .בפלוס  . 1.3ובסך הכול אני חושב שאנחנו  ,אני
אגיד את זה אחרי זה בשוטף  ,בדיון על הנושאים השוטפים ,
אנחנו עכשיו דנים באישור תקציב  ,זה לא הנושא  .אנחנו
מתנהלים כספית ביציבות יחסית למרות כל המשברים
מסביב  ,בסדר היום הזה של כיול התקציב  ,או שזה יהיה
בעצם בו ו עד ת הכספים  ,אחרי זה אנחנו נדבר על האישור
של הנושאים הכלליים במועצה  ,אז אני אומר עוד שני דברים
שקשורים לפיתוח  .עד כאן נושא כיול תקציב  ,אם יש למישהו
הערות  .אנחנו נצביע ונאשר אבל לפני זה אני אגיד עוד
משפט אחד  ,גם במעקב של הרבעונים שלנו שאנחנו עוקבים
אחרי דיו וחים מחלקתיים ואגפיים אנחנו מוצאים
שההתנהלות הכספית היא סדירה גם על ידי המחלקות .
רובם כמעט ככולם אפשר להגיד  ,לא חצו את ה  25% -מן
התכנון המתוקצב  ,בהתחשב בכך שיש תקציבים שהם
ממוצים ברבעון הראשון של השנה ואינם מתנהגים ליניארית
לאורך שלושת הרבעונים אחרי זה  .מי בעד אישור תקציב
 2010על פי הכיול החדש ירים ידו  .עשרה בעד .

מר  .י  .לביא  -יו " ר :

מעמיד להצבעה .
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מחליטים :
 ( 71 ) . 24אישור כיול תקציב . 2010
סה " כ תקבולים ותשלומים לשנת - 2010
סה " כ שינויים -
סה " כ תקבולים ותשלומים לאחר שינויים -

. ₪ 312,947,518
.₪
5,767,675
. ₪ 318,715,193

לאשר כיול התקציב לשנת . 2010
) נספח מס ' ( 10
) כספים ( 11/23.5.2010
) בעד  10 -קולות  ,נמנע –  , 1נגד – אין (

מר א  .דאהן :

אני נמנע .

מר י  .לביא  -יו " ר :

נמנע ? רוצה לנמק ? אוקי תודה  .א נחנו סוגרים את הדיון על
תיעול התקציב ואנחנו עוברים לדיון על מועצה מן המניין .

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

