פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס'  8מיום 5.10.10
משתתפים  :גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר מקסים אוקנין ,מ"מ וסגן ראש העירייה
מר בני בן שושן ,חבר מועצה
גב' מרים שימן ,חברת מועצה
מר מיכאל טנפילוב ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו ,חבר מועצה
מר דודו אוחנונה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
נוכחים :

מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
מר שמעון בארי ,מבקר העירייה
מר ולד סנדלרסקי ,עוזר ראש העירייה

נעדרים :

גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
מר חיים מזרחי  ,חבר מועצה
מר חיים שימן ,יועץ משפטי

רשמה פרוטוקול  :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה

על סדר היום:
1.

דיווח ראש העיר.

.2

אשור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך .22.9.10

.3

אישור עבודה נוספת בהתאם לסעיף  179לפקודת העיריות )נוסח חדש(.

.4

שונות.

1

מועד תחילת הישיבה 18:04
על סדר היום:
 .1דיווח ראש העיר
א .ביקור שר התשתיות מר עוזי לנדאו בערד ביום חמישי  , 14.10.10חברי המועצה
מוזמנים לטקס בו ישתתף השר )טקס חנוכת מערכת סולארית הראשונה  -חברת
.(MST
ב .בחירתה של העיר הערד כפיילוט ) אחת מתוך חמישה ערים שנבחרו ( במסגרתו
יוצבו עמדות שירות ממשל זמין ברשויות המקומיות – עמדת שרות
אינטראקטיבית המיועדות לשרות עצמי ללא צורך בנציג שירות עם משרדים
ממשלתיים כדוגמת משרד הפנים ,משרד התחבורה ,המשרד להגנת הסביבה,
משרד המשפטים ומנהל מקרקעי ישראל.
ג .ביקור שר החינוך בערד -ביום שלישי 26.10.10
אשור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך .22.9.10

.2

דברי הסבר:

על פי נוהל תמיכות יש להביא פרוטוקול ועדת תמיכות לאישור המועצה,

אישור הפרוטוקול מועלה להצבעה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
שלמה מונסונגו
משה קווס
יצחק וייס
דודי אוחנונה
דודו שי
מתי רוז

נגד
------

נמנע
-------

החלטה :המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות – פה אחד.
אישור עבודה נוספת בהתאם לסעיף  179לפקודת העיריות )נוסח חדש(.

.3

דברי הסבר:

העובד שבקשתו מצורפת מבקש להתנדב בעמותה בזמנו הפנוי ,בהתאם
לסעיף  179לפקודת העיריות )נוסח חדש( וככל שהתנדבותו בעמותה
אינה פוגעת בעבודתו בעירייה.

•

מר ולד סנדלרסקי יוצא מאולם המליאה.

נערכה הצבעה:

2

בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
שלמה מונסונגו
משה קווס
יצחק וייס
מתי רוז

נגד
------

נמנע
דודי אוחנונה
דודו שי

החלטה :המועצה מאשרת הבקשה להתנדבות של העובד.

•

הערה – מר דודי אוחנונה מבקש חוות דעתו של היועץ המשפטי לעניין הקשר בין העמותה
לעירייה.

•

לנוכחים חולקה חוברת "נתונים לנבחר בבחירות ."2010

ראש העירייה נועלת את הישיבה.
) שעה (18:11

טלי פלוסקוב
ראש העירייה
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