פרוטוקול מס' 26

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון ט"ז באלול התשע"ה 31.8.2015
בשעה  18:15בחדר הישיבות.
נוכחים:

אליהו זהר -ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,בצלאל מזרחי ,שלומי מלכה ,שי סיום,
בוריס בורוכוב  ,דוד גלעם ,גדעון מהרי

חסרים:

חיים שטיינר  ,יוסי חדד ,יוסי סולימני ,ד"ר שלום אלדר

משתתפים :אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי-מנכ"ל ,צביקה דוידי-
גזבר ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש
ראש העיר פותח את הישיבה ומבקש ממלא מקומו שמעון חזן לנהל את הישיבה
מ"מ ראש העיר שמעון חזן
על סדר היום:
תקציב פיתוח בלתי מותנה לשנת 2015
תקציב פיתוח מותנה לשנת 2015
דו"ח רבעוני לרבע ראשון שנת 2015
תקציב פיתוח בלתי מותנה לשנת 2015
מ"מ ראש העיר
אני מבקש את הגזבר להסביר את תקציב הפיתוח הבלתי מותנה לשנת 2015
גזבר
מסביר לחברי המועצה את התקציב הבלתי מותנה
מ"מ ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח הבלתי מותנה
לשנת 20-15
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 107
מחליטים 8 :בעד  1נמנע (דוד גלעם) לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר
תקציב פיתוח מותנה לשנת 2015
מ"מ ראש העיר
אני מבקש את הגזבר להסביר את תקציב הפיתוח המותנה לשנת 2015
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גזבר
מסביר לחברי המועצה את תקציב הפיתוח המותנה לשנת 2015
מ"מ ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר אני מבקש את אישור המליאה לתקציב הפיתוח המותנה לשנת
2015
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 108
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר
דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2015
מ"מ ראש העיר
נקיים דיון בדו"ח הרבעוני הראשון לשנת  ,2015רשות הדיבור לגזבר
גזבר
מסביר לחברי המועצה את נתוני הדו"ח ,חברי המועצה הפנו לגזבר שאלות והוא
ענה לחברי המועצה
מ"מ ראש העיר
אני מודה לחברי המועצה שנטלו חלק בדיון ולגזבר
אישור תב"רים
מ"מ ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להוסיף נושא לסדר היום ,אישור תב"רים
והם:
תב"ר 740

רכישת לחצני מצוקה בגני הילדים ע"ס ₪ 75,921
₪ 75,921
מקורות מימון :משרד החינוך
₪ 75,921
שימושים? :רכישות

תב"ר 741

בניית מעלית בבי"ס חב"ד בנים ע"ס ₪ 205,792
₪ 205,792
מקורות מימון :משרד החינוך
₪ 205,792
שימושים :עבודות קבלניות

תב"ר 742

שיפוצים בגן ארז ע"ס ₪ 40,000
מקורות מימון :משרד החינוך
שימושים :עבודות קבלניות
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₪ 40,000
₪ 40,000

תב"ר 580

הכנה ועדכון חוקי עזר הגדלה ב₪ 48,500 -
מ ₪ 46,000 -ל₪ 94,500-
מקורות מימון :קרן לעבודות פיתוח הגדלה
ב ₪ 48,500 -מ ₪ 0 -ל₪ 48,500 -
שימושים :עבודות קבלניות הגדלה ב₪ 46,000 -
מ ₪ 46,000 -ל₪ 94,500 -

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 109
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה ננעלה בשעה 18:50
הישיבה כולה הוקלטה

_______________
אליהו זהר
ראש העיר

________________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העיר
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