
  ג"שבט תשע' ד שלישי  יום
  2013ינואר  15  

  15.1.2013מיום  714' פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס

  .יובל דוידוביץ, שלום ימין, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף :נוכחים

ד עוזי "עו, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן, אפי גוטמן, שאול סאלם, בורוכוב אברהם :חסרים
  . סבח יוסף, חנן בנימינוב, אשכנזי טל, יחזקאל שקד, ןאהרו

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה:משתתפים

    :על סדר היום

 .2013תיקון טעות סופר באחד התעריפים בצו הארנונה לשנת  .1

 .ר"למ₪  115.75ל "ר צ"למ₪  118.05נרשם בטעות תעריף בסך , בית אבות - 833בסווג 

ס אלונים בסך "במבנה פיס ליד בי) מיזוג אויר(שיפוצים  - 1271' ר מס"אישור תב .2
 .מפעל הפיס: מקורות מימון. ₪ 700,000

בגינה ציבורית גן התשעה ) שיפוצים(הקמת פיס ירוק  - 1182' ר מס"אישור להגדלת תב .3
 .מפעל הפיס: מקורות מימון. ₪ 875,246בסך 

: מקורות מימון. ₪ 286,000התאמת מבנה לגן ילדים בסך  - 1262' אישור תבר מס .4
 .משרד הפנים

  .₪ 3,029,895בסך  2012שאושר בשנת , 1248' ר מס"אישור סגירת תב .5

  )18:36הישיבה נפתחה בשעה (

  2013תיקון טעות סופר באחד התעריפים בצו הארנונה לשנת  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .2013מבקש לאשר תיקון טעות סופר באחד התעריפים בצו הארנונה לשנת 

  .ר"למ₪  115.75ל "ר צ"למ₪  118.05נרשם בטעות תעריף בסך , בית אבות - 833בסווג 

  .וועדת הכספים דנה בתיקון הטעות והמליצה למועצה לדון ולאשר

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

  .תיקון הטעות מאושר :החלטה

ס אלונים "ביבמבנה פיס ליד ) מיזוג אויר(שיפוצים  - 1271' ר מס"אישור תב - 2' סעיף מס
  ₪ 700,000בסך 

ס אלונים בסך "במבנה פיס ליד בי) מיזוג אויר(שיפוצים  - 1271' ר מס"מבקש לאשר תב
700,000 ₪.  

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

ס אלונים בסך "במבנה פיס ליד בי) מיזוג אויר(שיפוצים  - 1271' ר מס"תב  :החלטה
  .מאושר, ₪ 700,000
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בגינה ציבורית ) שיפוצים(הקמת פיס ירוק  - 1182' ר מס"אישור להגדלת תב - 3' סעיף מס
  ₪ 875,246גן התשעה בסך 

בגינה ציבורית גן התשעה בסך ) שיפוצים(הקמת פיס ירוק  - 1182' ר מס"מבקש לאשר תב
875,246 ₪.  

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

בגינה ציבורית גן התשעה בסך ) שיפוצים(הקמת פיס ירוק  - 1182' ר מס"תב  :החלטה
  .מאושר, ₪ 875,246

  ₪ 286,000התאמת מבנה לגן ילדים בסך  - 1262' ר מס"אישור תב - 4' סעיף מס

  .₪ 286,000התאמת מבנה לגן ילדים בסך  - 1262' ר מס"מבקש לאשר תב

  .משרד הפנים: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

  .מאושר, .₪ 286,000התאמת מבנה לגן ילדים בסך  -  1262' ר מס"תב  :החלטה

  ₪ 3,029,895בסך  2012שאושר בשנת , 1248' ר מס"גירת תבאישור ס - 5' סעיף מס

  .₪ 3,029,895בסך  2012שאושר בשנת , 1248' ר מס"מבקש לאשר סגירת תב

  .משרד החינוך: מקורות מימון

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת הכספים דנה בתב

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

  .מאושרת, .₪ 3,029,895בסך  2012שאושר בשנת , 1248' ר מס"סגירת תב  :החלטה

  18:38הישיבה ננעלה בשעה 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


