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פרטיכל ישיבת מועצה העיר מיוחדת שלא מן המניין מס'  18מיום שלישי .4.5.2010
משתתפים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 סגנית ראש העירגב' מרינט וקנין
 סגן ראש העירמר יהושע אמסלם
גב' מירי בן יקר זגורי  -חברת מועצה
 חבר מועצהמר יחיאל צרוייה
 חבר מועצהמר יוסי פרץ
 חבר מועצהמר אבנר מוסאי
 חבר מועצהמר אלברט לוי
 חבר מועצהמר ניסים חמו
 חבר מועצהמר אלי סגרון
 חבר מועצהמר ניסים פרץ

נוכחים:

 ר .מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
 מהנדס העירמר אבי היקלי
 מבקר העירייהמר יוסי לוי

סדר היום
 .1עיריית דימונה הצעת תקציב לשנת  2010ע"ס . ₪ 182,486,000
מר מאיר כהן :מבקש לפתוח את ישיבת המועצה בתנחומים למשפ' אבוטבול .
עובדי עיריית דימונה ונבחריה אבלים על הליכתו בטרם עת של עמי
אבוטבול ז"ל.
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מר שמעון מזוז:

הצעת תקציב  2010עיריית דימונה ע"ס  182,486,000מיליון ₪
לפניכם.
ביצוע תקציב  ,2009העירייה סיימה בעודף של
 1,850,000מיליון  ₪המהווה כאחוז אחד מהתקציב.
ביצוע הכנסות  2009היה נמוך ב  ₪ 10,000מהצעת התקציב ,
עבודה המעידה על דיוק רב בצפי ההכנסות.
הצעת תקציב  2010הוגשה על בסיס שנת  2009כאשר ההבדלים
המהותיים הם בעיקר בנושא מים וביוב ,המים והביוב הועברו
לתאגיד מי דרום החל מ , 1/4/2010בצפי הגביה נלקח בנוסף
הכנסה נוספת של פיגורים היות ואנו עוברים לתאגיד תהיה
משמעות מיוחדת להכנסה מפיגורים.
כמו כן ישנם הפרשים גדולים מאוד בשכר הפנסיונרים שנבעו
מהסכם קיבוצי להעלאת שכרם תוספת של  3,5מיליון ₪
לתקציב ,והעלאת שכר העובדים גם כתוצאה מהסכם קיבוצי
הועלה השכר בעוד  2,5מיליון . ₪
אגרת השמירה שניגבתה מהתושבים עומדת על סך של כ 1.5
מיליון  ₪בהכנסות ובהוצאות.
בסעיף הארנונה נלקחה בחשבון הכנסה נוספת של כ  3מיליון ₪
ממישור רותם ותוספת של  2מיליון  ₪בעקבות סקר נכסים
שיבוצע בימים אלו ברחבי העיר.
הוצאה חדשה הינה סיוע להפעלת חדר מיון קדמי בסך של
1מיליון  ₪לשנת , 2010שנת ההפעלה הראשונה  .עם התייצבות
מספר המבקרים קיים סיכוי רב שהפרויקט יגיע לאיזון בשנת
. 2011

מר מאיר כהן :חוק נושא התאגידים הינו חוק דרקוני ,חוק שפוגע קשות בתושבים  ,מחיר
מים עולה ,אגרת ביוב עולה והכסף הולך לממשלת ישראל  .את העליה
במחירים ירגישו כל התושבים .עד היום היה שיקול דעת לגבי תושבים
שלא שילמו מים .
בתאגיד מים וביוב יתנהלו כמו בחברת חשמל יכניסו מונים חשמליים כך
שמפיקוד התאגיד יוכלו לבצע ניתוק.
השתתפתי בכל הדיונים האפשריים ניסינו לשכנע את חברי הכנסת בחוק
הדרקוני אולם ללא הצלחה.
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מר אלי סיגרון :עשינו סיור במתקן טהור שפכים ,מה קורה בנושא?
מר מאיר כהן :קיבלנו  4,2מיליון  ₪להנחת צנרת מהמט"ש חזרה לעיר.
רוב הביוב עובר תהליך של טיפול שניוני וחלק שלישוני ,המים של הטיפול
השילישוני ,יוחזרו לעיר  ,ראשית לפארק בן גוריון ואחר כך לשטחים
הציבוריים ,גם האגם ימולא במים מטוהרים וההשקית הצמחיה מסביב
תהיה גם במים מטוהרים.
מר ניסים פרץ :תמיכה בבית אבות מבקש הסבר?
מר שמעון מזוז:

עד  2003בית האבות קיבל תמיכה בגובה הארנונה
משום שלא ניתן לפטור אותם מהארנונה ניתנת תמיכה בגובה
הארנונה לשם תמיכה ,החל משנת  2010ישלמו . 33%

מר ניסים פרץ  :מה קורה עם תקציב "מאיר פנים"?
מר שמעון מזוז:

מדובר בנזקקים שאינם מסוגלים להגיע למרכזי חלוקה ואנו
מסבסדים כל מנת אוכל ב –  1שקל.

מר מאיר כהן :מי בעד אישור תקציב  2010לעיריית דימונה ע"ס  182,486,000מיליון
 ₪כולל תקן כ"א וכולל תקציבים בלתי רגילים?
בעד – 11
נמנע – 1
החלטה מס' - 82

______________
מאיר כהן
ראש העיר

תקציב  2010לעיריית דימונה ע"ס  182,486,000מיליון ₪
כולל תקן כ"א ותקציבים בלתי רגילים מאושר.

_________________
קליין שוקי
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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