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  לשכת ראש העיר
  

  09הממונה מספר פרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  22.10.08שהתקיימה בתארי� 

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

  חבר הוועדה הממונה , מר אס! לוי     
  חבר הוועדה הממונה, מ�נאריה קליי                            מר 

  חבר הוועדה הממונה, שלו#יצחק מר                             
                    
  משרד הפני#, מ הממונה על מחוז דרו#"מ, מר אבי הלר                 :נוכחי�

  לית העירייה "מנכ, ליל� מורג�' גב  
  גזבר העירייהמ "מ, דורית חורב ' גב

  היוע& המשפטי , חיי# שימ�ד "עו     
  דוברת העירייה, אורטל לוי' גב     

  
  חבר הוועדה הממונה, מר איל� עמר  :חסרי� 
  מבקר העירייה,  שמעו� באריח "רו    

  
  אורית עמר: רשמה פרוטוקול

      
  :על סדר היו#

 .רי� שנדונו בועדת כספי� "אישור תב .1
  28.09.08 מתארי� 8תיקו� פרוטוקול ממליאה מספר  .2
  07.10.08קול ועדת הקצאות מתארי� ואישור פרוט .3
 17.08.08ידיעה פרוטוקול מועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב מיו� ל .4
 .עירוני " קאנטרי קלאב"ל למת� זכות שימוש והפעלת "אישור הסכ� התקשרות ע� החכ .5
 .דיווח ראש העיר  .6
  
  

  החלטה

 ) פרוטוקולב "רצ (22.10.08רי� שנדונו בועדת הכספי� מיו� "אישור תב .1
  20086962/' החלטה מס

. 22.10.08רי# שנדונו בועדת הכספי# מיו# "התבאת אישרו פה אחד ממונה העצת העיר מליאת מוחברי 
  ).פרוטוקול ב "רצ(
  

  החלטה

  בנושא אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מתארי� 28.09.08 מתארי� 8תיקו� פרוטוקול ממליאה מספר       .2
             12.08.08 . 

  20087062/' החלטה מס
 28.09.08 מתארי� 8תיקו� פרוטוקול ממליאה מספר את אישרו פה אחד ממונה ה מליאת מועצת העירחברי 

   .12.08.08בנושא אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מתארי� 
 

  החלטה

3.       � 07.10.08אישור פרוטוקול מועדת הקצאות מתארי
  20087162/' החלטה מס

   .07.10.08קצאות מתארי� פרוטוקול ועדת האת אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  

 למוסד מתנדב מיו�  פרוטוקול ועדת פטור מארנונה הובא לידיעת חברי מליאת מועצת העיר הממונה  .4
              17.08.08.   
  .החלטות ועדת הפטור יועברו לאישור הממונה על המחוז  
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  החלטה
 .עירוני " קאנטרי קלאב"ל למת� זכות שימוש והפעלת "אישור הסכ� התקשרות ע� החכ          .5

  20082762/' החלטה מס
ל למת� זכות "אישור הסכ# התקשרות ע# החכאת אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  .עירוני" קאנטרי קלאב"שימוש והפעלת 
  .ההסכ# יועבר לאישור שר הפני#

 
  

  ר דיווח ראש העי
  
  . באבלו על מות אשתו ,מר שמעו� בארי, משתת+ בצערו של מבקר העירייה  *
  .דו על הולדת נכ, מר אריה קליינמ�,ביר� את חבר המליאה  *
   .2009 בתקציב לשנת 8%* לקיצו- של כ� הנחה את מחלקות העירייה להיערראש העיר *2009תקציב   *

   .2008בר תחילת דצמבר  יובא לדיו� ואישור בסו+ נובמ2009תקציב     
     יועברו .כ זאב בוי�"ח, המלצת שר הבינוי והשיכו�ל מחכי� לאישור שר האוצר *הכנסות ממשור רות�   *
  .ממועצה אזורית תמר מדי שנה מהכנסות נטו של מישור רות�  38% לערד    
     ראש העיר פנה .תגירעונונוספי� מענק שר המיועד לכיסוי / מליו�  עיריית ערד קיבלה *הקצבת מענק שר  *
  .לתקציב שוט+יעוד השר הפני� כדי לשנות ל   
  .2008 דצמבר/חודשי� נובמברב � לכנס אותמתכווני� *ועדות חובה   *
  

  החלטה
 .איל� עמרמר במקו� ר ועדת הכספי� "ו לי, לב*גדעו� בר מר, מינוי ראש העיר    .6

  20087362/' החלטה מס
ר ועדת " ליו,לב�גדעו� ברמר , את מינוי ראש העירברוב קולות אישרו ה ממונהמליאת מועצת העיר חברי 

   .איל� עמרמר  במקו# הכספי#
  נגד      בעד

  יצחק שלו#      לב–גדעו� בר 
  אס! לוי

 �  אריה קליינמ
  

  . לחבר בועדת מכרזי�יצחק שלו� ביקר לצר+ את אס+ לוי
  החלטה

 .לצר+ לועדת מכרזי� את אס+ לוי    .7
  008/27462' החלטה מס

  .לצר! את אס! לוי כחבר בועדת מכרזי# אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  
  שונות  .8

  : ביקש לקיי� דיו� בנושא תיירות ותעשיה שני נושאי� שה� חשובי� מאוד לעיר* אריה קליינמ� 
  .וקידו�  פעילות,לוח זמני� , תקציב, ייעדי� –תיירות 

  .במבני� הפנויי�  תוכנית לטיפול *אזור תעשייה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  לב�   גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
                                 וראש העיר 


