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  ייהלשכת ראש העיר
  
  

  2009 לשנת 60הממונה מספר מליאת מועצת העיר  פרוטוקול
   20097.41. י�שהתקיימה בתאר
  

  
  ייהראש העיר והממונה הוועדהר "יו , לב ר גדעו� ברמ    :משתתפי�

  חברת הוועדה הממונה, עטרה מרכוס' גב    
  חבר הוועדה הממונה, מ�נאריה קלייר מ                            

  חבר הוועדה הממונה,                             מר ניר שמואלי
        

  חבר הוועדה הממונה,  איל�  עמרמר      :נעדר
                              

  גזברית העירייה, רינה יוס%' גב               :נוכחי�
   היוע) המשפטי, ד חיי' שימ�"                            עו

                
       

  ייהמנהלת לשכת ראש העיר,  שוש דואק: רשמה פרוטוקול
    
    

  :על סדר היו'
  
  דיווח ראש העירייה. 1
  14.7.09 מיו� 6'  שנדו� בוועדת כספי� מס31.3.09 ליו� 2009ח רבעו� ראשו� לשנת "הצגת דו. 2
  14.7.09 מיו� 6' רי� שנדונו בוועדת כספי� מס"אישור תב. 3
  14.7.09 מיו� 6' רי� שנדונו בוועדת כספי� מס"אישור סגירת תב. 4
  .ח לצור( תקצוב סעי) תמיכות" אלש200ס "אישור ביצוע העברות תקציביות בי� סעיפי� ע. 5

      התמיכה מיועדת לתאגידי� ללא מטרות רווח הפועלי� בעיר בתחומי ספורט ופעילות פנאי
   חינו(מינוי חברי� לוועדת הנחות. 6
  18.6.09 מיו� 5/2009לידיעה פרוטוקול וועדת הנחות במיסי� . 7
  29.6.09 מיו� 12/09' אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מס. 8

        
           . פותח את הישיבהייהראש העיר
            

  
  ייהדיווח ראש העיר. 1

  שע� החתימה על התקציב מענק האיזו�  מקווה – וההשפעה על העירייה 2009תקציב הממשלה לשנת   1.1    
  ח" מלש2.5 �כרגע הפגיעה היא בסדר גודל של כ.            לא יקוצ. ועל כ� הפגיעה לא תהיה קשה כפי שחששנו

�  . במסגרת הוצאות מותנות בהכנסות            שנלקחה בחשבו
             

  ווה שבהתא� לתבחיני� החדשי� ניכנס מק.  הנושא יועלה בחוק ההסדרי�– 3סיבסוד גילאי   1.2    
  .           למסגרת החוק ונזכה לסיבסוד ברמה סבירה

  
  . /375,000צ הודיעו שאושרה הקצבה בס( " מע– 31ככר כביש   1.3    
  
  .הקבל� קיבל אישור המשטרה וגידר המקו�.  החלו העבודות במרכז–עבודות בכיכר העיר   1.4       
  
   אמורה להתקיי�. שני� לפרוייקטי� עירוניי�5ח במש( "לש מ30 נקבל ממשרד השיכו� –מאמ. מיקוד   1.5       

  .הקרוב'               ישיבת סיכו� ביו� א
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   מרההגירההאוכלוסי� והתקיימה פגישה ע� ראש רשות .  סודני� ופליטי� בכלל– בעיית הפליטי�  1.6       

   הפעלת גדרה ולא לגבי–עדיי� אי� סיכו� סופי לגבי חוק חדרה .  יעקב גנות ושיחות ע� שר הפני�             
  , בנושא אשרות העבודה בבתי המלו� באזור י� המלח ברגע שתהיה אכיפה . באזור ערד"עוז" יחידת              
  .הישאר בערד ל לא יהיה לפליטי� תמרי.           

  
  .הוחלט על הפקדה סופית בישיבת הועדה המחוזית דרו� לתכנו� ולבנייה מלפני שבועיי�  – 31כביש   1.7       

   .ז"לגבי הלוצ "מע התקיימו דיוני� ע�              
  .   אחרי שלב ההפקדה יתחילו בתכנו� פרטני            

  
  
  14.7.09 מיו' 6 ' שנדו� בוועדת כספי' מס31.3.09 ליו' 2009ת נ לש ח רבעו� ראשו�"דו . 2    
  

  . בוועדת הכספי� ונדו�ח לרבעו� הראשו� כפי שהוצג"         ראש העיר הציג את הדו
            
  20093246/' החלטה מס     

  31.3.2009 ליו' 2009ח הרבעו� הראשו�  לשנת "אישרו פה אחד את דוממונה המליאת מועצת העיר   חברי 
      .14.7.09    שנדו�  והומל) בוועדת הכספי' ב

  
  
  14.7.09מיו'  6' רי' שנדונו בוועדת כספי' מס"אישור סגירת תב. 3    
  

  20092563/' החלטה מס        
  6 'רי' שנדונו  בוועדת הכספי' מס" אישרו פה אחד את סגירת התב הממונה        חברי מליאת מועצת העיר

        .ב"לפי  רשימה מצ, 14.7.09 מיו'        
                                           

     
  0914.7. ב  6'  מסרי' שנדונו בועדת כספי'"אישור תב. 4

  9/2002636' החלטה מס    
 14.7.09 ועדת כספי'  בו ב והומלצורי' שנדונו"תבה  אתאישרו פה אחדממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  :מפורט להל�כ
   מקר� לעבודות פיתוח עבור הוצאות בגי� היטלי השבחה . 30,000 הקצבת סכו' של – 939ר "  תב4.1

  ..  220,000 ר לס� של"       ועדכו� התב
  מהחברה הלאומית לדרכי' בישראל לטובת ביצוע מעגל  .375,000סכו' של הקצבת  –  501 ר"תב  4.2

          . בכניסה לעיר31       תנועה בכביש 
  מקר� לעבודות פיתוח או קר� ממכירת נכסי' לטובת.  500,000  סכו' של  הקצבת– 502ר "תב  4.3

   .   שיפוצי' במוסדות חינו�
          

  
   14.7.09   ב6'  בי� סעיפי' שנדונו בוועדת כספי' מסהעברות תקציביות. 5
  
  096327/' החלטה מס    

   .200,000י "ד ביצוע העברות תקציביות בי� סעיפי' עאישרו פה אחממונה המליאת מועצת העיר     חברי 
  . לתאגידי' ללא מטרות רווח הפועלי' בעיר בתחומי ספורט ופעילות פנאי,   לצור� תיקצוב סעי% תמיכות   

      
       
  מינוי חברי' לוועדת הנחות חינו�. 6
  
   .חינו(הנחות  כחברי� בוועדת  עטרה מרכוס ומר ניר שמואלי' ממליצי� למנות את גב    
  

  096328/' החלטה מס     
  עטרה מרכוס ומר ניר שמואלי ' גב מינויי' של  אישרו פה אחדממונה המליאת מועצת העיר      חברי 

  .     כחברי' בוועדת הנחות חינו�
                                                                                               /.                                                                           3  
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   18.6.09 מיו' 20095/במיסי' רוטוקול ועדת הנחות פ. 7
  .צת העיר הממונההובא לידיעת מליאת מוע     
  
  
  099.62. מיו' 0921/' פרוטוקול וועדת הקצאות מס ..8
      
  20099632/' החלטה מס     

   מיו'12/09'      חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול וועדת ההקצאות מס
  בכפו% לכ� שכל ושלא אושר עקב קיו' חובות ,  בפרוטוקול10' להוציא את סעי% מס 29.6.09     
  ההקצאות יוקצה למבקש ובלבד שאי� למבקש חובות לגבי י וועדת"י העירייה  ע"מבנה המוקצה ע     

  . אותו  נכס
     
  

  
  . הישיבה ננעלה 
  
  
  
  
  לב    גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
    וראש העירייה                              


