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י"ב תמוז תש"ע
 24יוני 2010

לשכת ראש העירייה
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מהמניין
שהתקיימה ב 22 -ביוני 2010
משתתפים:

גב' טלי פלוסקוב -ראש העירייה
מר מקסים אוקנין – מ"מ וסגן ראש העיר.
גב' מרים שימן – חברת מועצה
מר בני בן שושן – חבר מועצה
גב' נעמי מיצד – חברת מועצה
מר מיכאל טנפילוב – חבר מועצה
מר חיים מזרחי – חבר מועצה
מר יצחק וייס – חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו  -חבר מועצה
מר יהודה מייקון – חבר מועצה
מר דודו אוחנונה – חבר מועצה
מר משה אדרי – חבר מועצה

נוכחים:
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
מר ולד סנדלסקי ,עוזר ראש העירייה
מר אבי עמר ,מנהל מחלקת מים
נעדרים:

מר אורון קליימן – חבר מועצה
מר דודו שי – חבר מועצה
מר מתי רוז – חבר מועצה
גב' לילך מורגן ,מנכ"לית העירייה
רו"ח שמעון בארי ,מבקר העירייה

רשמה פרוטוקול :גב' ענת אמר ,מ"מ מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היום:
 .1חתימה על כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזרת  ,בבנק דקסיה ישראל בע"מ ) פיצול הרשאות לחיוב
חשבון על פי הרשאה ( .
 .2איוש שלוש ועדות חובה .
ראש העירייה פותחת את הישיבה.
 .1חתימה על כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזרת ,בבנק דקסיה ישראל בע"מ ) פיצול הרשאות לחיוב חשבון
על פי הרשאה (
חולק נוסח כתב שיפוי והתחייבות המתוקן לכל משתתפי המליאה בו עודכנו סעיפים  11 ,10ו  ,13בהם נמחקה
המילה עירייה.

-2ראש העיר
אנו מסתייגים מסעיפים אלו ולאחר התייעצות שקיימנו עם עיריית דימונה והיועץ המשפטי הוחלט כי נחתום
על נוסח שונה במעט .אדאג להוציא מכתב הסבר לתושבי העיר ובו הסבר כי המעבר לתאגיד המים נכפה על
העירייה בניגוד לדעתן של מספר רשויות בניהן ערד מבקשת לאשר את כתב השיפוי וההתחייבות לאחר עריכת
השינויים.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
יהודה מייקון
שלומו מונסנגו
יצחק וייס
משה אדרי
דוד אוחנונה

נגד
----

נמנע
----

החלטה
חברי מליאת מועצת העיר אישרו פה אחד את חתימה על כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזרת פיצול הרשאות
לחיוב חשבון על פי הרשאה בנוסח המתוקן.
 .2איוש שלוש ועדות חובה
ראש העיר
בישיבת המועצה הקודמת אושרו שתי ועדות חובה ולגבי שאר הועדות טרם התקבלה החלטה.
אני מעלה שוב את ועדות החובה שטרם אוישו.
ועדת קליטת עליה
מיכאל טנפילוב – יו"ר הועדה
מרים שימן – חברת הועדה
עשייה לערד ) מבקשת לברר את שמו של נציג הסיעה (
יהודה מייקון מעביר את חברותו בוועדה לאורון קליימן
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
יהודה מייקון
שלומו מונסנגו
יצחק וייס
משה אדרי

נגד
דוד אוחנונה

נמנע
-----

-3החלטה
חברי מועצת העיר אישרו ברב קולות את הרכב ועדת קליטת עלייה
ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
טלי פלוסקוב -יו"ר הועדה
מקסים אוקנין – חבר הועדה
משה אדרי – חבר הועדה
מנכ"ל העירייה )למעט אם דנים בקליטת מנכ"ל(
נציג השר )בעל תפקיד מקביל מעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז(
היועץ משפטי לעירייה כחבר בדיון על בחירת מנכ"ל וכמשקיף למעט אם דנים בקליטת יועץ משפטי.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
יהודה מייקון
שלומו מונסנגו
יצחק וייס
משה אדרי

נמנע
------

נגד
דוד אוחנונה

החלטה
חברי מועצת העיר אישרו ברב קולות את הרכב ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
ועדת ערר לקביעת ארנונה
ראש העיר
אני מבקשת להסיר מסדר היום את מינוי ועדת ערר לקביעת ארנונה.
החלטה
מינוי ועדת ערר לקביעת ארנונה הוסר מסדר היום של המליאה.
הישיבה ננעלה.

טלי פלוסקוב
ראש העיר ערד

