פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס'  2/2011מיום 1.2.11
משתתפים:

גב' טלי פלוסקוב ,ראש העיר
מר מקסים אוקנין ,מ"מ וסגן ראש העיר )מועד הגעה (19:15
מר משה קווס ,סגן ראש העיר
מר משה אדרי ,סגן ראש העיר
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר בוריס סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר דודו אוחנונה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה

נוכחים:

מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
מר שמעון בארי ,מבקר העירייה
מר ולד סנדלרסקי ,עוזר ראש העירייה

נעדרים:

גב' מרים שימן ,חברת מועצה
מר בני בן שושן ,חבר מועצה
גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
מר אורון קליימן ,חבר מועצה

רשמה פרוטוקול :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היום:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

(9

השבעת חבר מועצה חדש -הצהרת אמונים.
דו"ח פניות הציבור של מבקר העירייה לשנת  ,2010לידיעה )רצ"ב (.
פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  5/2010מיום  ,5.1.11לידיעה )רצ"ב(.
פרוטוקול וועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיום  ,5.1.11לידיעה
)רצ"ב(.
אישור פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מיום ) 20.12.10רצ"ב(.
אישור פתיחת תב"ר והקצבת סכום של  ₪ 812,000ממשרד החינוך לטובת התוכנית
" התאמת החינוך למאה ה – 21 -רכישת והתקנת ציוד" תב"ר מס'  .474זאת בכפוף
לאישור וועדת כספים מיום  1.2.11ולהסכמת כל חברי המליאה ,רצ"ב.
חילופי גברי בועדת מכרזים – חבר המועצה וסגן ראש העיר משה קווס במקום חבר
המועצה יצחק וייס.
עדכון נציגי ציבור בועדת איכות הסביבה:
א .גוסטבו ליפקופקר – נציג ציבור
ב .יהודה מייקון – נציג ציבור עפ"י המלצת היחידה לאיכות הסביבה.
חובת הנפת הדגל והצבתו במוסדות חינוך בעיר
בהתאם לסעיף סעיף 2א' )3א'( לחוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה ,תש"ט  ,1949נקבע
חובת הנפת הדגל והצבתו על מוסדות המדינה
ומוסדות חינוך מוכרים.
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מועד פתיחת הישיבה 19:13

על סדר היום:
 .1שבועת אמונים לחבר מועצה בוריס סנדלרסקי
עקב התפטרותו של חבר המועצה מר מיכאל טנפילוב מסיעת "ערד חזקה" ,יחליפו מר
בוריס סנדלרסקי ,הבא אחריו ברשימת הסיעה.
מר סנדלרסקי בוריס נשבע אמונים.

 .2דו"ח פניות הציבור של מבקר העירייה לשנת  ,2010לידיעה.
 .3פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  5/2010מיום  ,5.1.11לידיעה.
 .4פרוטוקול וועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיום ,5.1.11
לידיעה.
 .5אישור פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מיום . 20.12.10
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד
-------

נמנע
------

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מיום .20.12.10
 .6אישור פתיחת תב"ר והקצבת סכום של  ₪ 812,000ממשרד החינוך לטובת התוכנית
"התאמת החינוך למאה ה – 21 -רכישת והתקנת ציוד" תב"ר מס'  .474זאת בכפוף
לאישור וועדת כספים מיום  1.2.11ולהסכמת כל חברי המליאה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

-------

------
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החלטה :מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר והקצבת סכום של  ₪ 812,000ממשרד
החינוך לטובת התוכנית " התאמת החינוך למאה ה – 21 -רכישת והתקנת ציוד" ,תב"ר
מס' .474
חילופי גברי בועדת מכרזים – חבר המועצה וסגן ראש העיר משה קווס במקום חבר
המועצה יצחק וייס.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד
-------

נמנע
------

החלטה :מועצת העיר מאשרת את החילוף בועדת מכרזים חבר המועצה וסגן ראש העיר
משה קווס במקום חבר המועצה יצחק וייס.
 .8עדכון נציגי ציבור בועדת איכות הסביבה:
א .גוסטבו ליפקופקר – נציג ציבור
ב .יהודה מייקון – נציג ציבור עפ"י המלצת היחידה לאיכות הסביבה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

-------

------

החלטה :מועצת העיר מאשרת עדכון נציגי ציבור בוועדה לאיכות הסביבה  -גוסטבו ליפקופקר –
נציג ציבור ויהודה מייקון נציג ציבור בהתאם להמלצת היחידה לאיכות הסביבה ,בוועדה לאיכות
הסביבה
.9

חובת הנפת הדגל והצבתו במוסדות חינוך בעיר
בהתאם לסעיף 2א' )3א'( לחוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה ,תש"ט  ,1949נקבעה חובת
הנפת הדגל והצבתו על מוסדות המדינה ומוסדות חינוך מוכרים.
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנע
------

נגד
-------

החלטה :מועצת העיר קוראת ,לכל מוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים
שאינם רשמיים בעיר ,להקפיד על חובת הנפת הדגל כאמור לעיל.

*הערה
דודי אוחנונה מבקש להעיר כי ישיבות המועצה פורסמו בעבר לציבור התושבים ,מבקש להקפיד
להוציא פרסום בעיתונות על מועדי ישיבות המועצה.

ישיבת המועצה ננעלה בשעה .19:25

טלי פלוסקוב
ראש עיריית ערד
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