פרוטוקול מס' 88

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום חמישי ,כ"א באב התשע"ח2.8.2018 ,
בשעה  18:14בחדר הישיבות
נוכחים:

שמעון חזן ,חיים שטיינר ,מישל טפירו ,ד"ר שלום אלדר ,שי סיום,
בוריס בורוכוב  ,דוד גלעם

חסרים:

אליהו זהר -ראש העיר ,צלי מזרחי ,משה מלייב ,מיכל מגן ,גדעון
מהרי ,יוסי סולימני

משתתפים :עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דוידי-
גזבר ,עמיחי ויינברגר -עו"ד יועץ חיצוני ,לילך כהן -הנה"ח ,אור אבו-
תקציבאית
שמעון חזן -מ"מ ראש העיר  ,פותח את הישיבה שלא מן המניין
על סדר היום
 אישור פתיחת תב"רים
 עדכון מס'  2לתקציב 2018
 שימוש זמני בכספי פיתוח לטובת מימון פעילות שוטפת בכפוף לחוזר מנכ"ל
. 4/2008
 אישור פרוטוקול למחיקת חובות מה 22.3.2018 -על סך .₪ 4,286,626
שמעון חזן -מ"מ ראש העיר
פתיחת תב"רים
אבקש את אישור המליאה לפתיחת התב"רים הבאים:
תב"ר 917

שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי (הקמת גני שעשועים לכל קבוצות
הגיל ) ע"ס ₪ 71,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 71,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 71,000

תב"ר 918

שיקום תשתיות נלוות (עמודי תאורה פגומים ) ע"ס ₪ 222,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 222,000
עבודות קבלניות ₪ 222,000
שימושים :
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תב"ר 919

שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי (שיפור כניסה לעיר )
ע"ס ₪ 1,240,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 1,240,000
עבודות קבלניות ₪ 1,240,000
שימושים :

תב"ר 920

שיקום כביש ומדרכות ברחבי העיר ע"ס ₪ 1,000,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 1,000,000
עבודות קבלניות 1,000,000₪
שימושים :

תב"ר 921

הקמת גינה קהילתית  2018ע"ס ₪ 80,000
מקורות מימון  :איגוד ערים לאיכות הסביבה ₪ 80,000
עבודות קבלניות ₪ 80,000
שימושים :

החלטה מס' 348
מחליטים :פה אחד מחליטים לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר
שמעון חזן -מ"מ ראש העיר
עדכון מס'  2לתקציב 2018
הגזבר מסביר
תודה לגזבר
דוד גלעם
שאל מספר שאלות על שורות תקציב קיבל הסברים
החלטה מס' 349
מחליטים 6 :בעד ו 1 -נמנע  -דוד גלעם
שמעון חזן -מ"מ ראש העיר
שימוש זמני בכספי פיתוח לטובת מימון פעילות שוטפת בכפוף לחוזר מנכ"ל 4/2008
אני מבקש לעשות שימוש בכספי הפיתוח בהיקף של עד  ₪ 5,000,000כמקור
לפעילות שוטפת בדרך של הלוואה ,ולשלם לעירייה לקרן לעבודות פיתוח ,ריבית
בגין השימוש בכספים על פי שעורי ריבית החשב הכלל.
הגזבר מסביר
שי סיום
שואל לגבי הנושא  ,האם יש בקרה על הנושא שאין שימוש בכספים לצרכים אחרים.
מבקש לא לקחת הלוואות –הוא דואג מנושא זה.
תודה לגזבר
החלטה מס' 350
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר
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שמעון חזן -מ"מ ראש העיר
אישור פרוטוקול למחיקת חובות מה22.3.2018 -
אבקש את אישור המליאה לפרוטוקול למחיקת חובות מה 22.3.2018 -על סך
.₪ 4,286,626
דוד גלעם יצא ונכנס חזרה בדיון
שי סיום
מציין שהוא לא בטוח שראו את הפרוטוקולים
החלטה מס' 351
מחליטים 5 :בעד  2נמנעו  -שי סיום  ,דוד גלעם

תודה לחברי המועצה

הישיבה הסתיימה ב18:55 -
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
טליה יצחק
מרכזת ישיבות מליאה
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