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פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  34מיו 16.3.2010
נוכחי :דוד יוס ,עו"ד יעקב נחו ,עופר בוזי ,שלו ימי  ,יובל דוידובי' ,טל
אשכנזי ,סבח יוס ,אברה בורוכוב ,אפי גוטמ .
חסרי :יחזקאל שקד ,ליאת שוחט ,ננה ח  ,עו"ד עוזי אהרו  ,שאול סאל ,חנ
בינמיניוב.
משתתפי :מזל זרחיה ,רמי ב סעדו  ,דוד חמאני ,דוד מאיר ממשרד אופיר בוכניק,
אופיר בוכניק.
על סדר היו:
 .1אישור חוק עזר חניה.
 .2אישור חתימה חשב.
 .3אישור וועדת התקשרויות להסכמי שלא חלה עליה חובת מכרז.
 .4אישור פנסיה רפואית לעובדת העירייה.
)הישבה נפתחה בשעה (18:17
ראש העירייה
מועצת העירייה בישיבתה מס'  31מיו  18.2.2010אישרה השבת קרקע למנהל
מקרקעי ישראל .מובאי דברי ההסבר של היועצת המשפטית לעירייה בישיבה מיו
.18.2.2010
באותה ישיבה לא נרשמו בפרוטוקול מספרי גוש וחלקה.
מדובר בגוש  7217חלקות  163 ,138וחלק מחלקה .88
מי בעד?
בעד :פה אחד
החלטה :השבת הקרקע בגוש  7217חלקות  163 ,138וחלק מחלקה  88למנהל מקרקעי
ישראל ,מאושרת בכפו לאישור משרד הפני.
סעי! מס'  " 1אישור חוק עזר חניה
ראש העירייה:
מבקש לאשר חוק עזר לחנייה .הנוסח נשלח לחברי המועצה.
נוסח החוק שנשלח תוק כדלקמ .
בסעי  2המילה "רשאי" ,שהייתה חסרה בנוסח שנשלח.
בסעי  3הוספנו שעה ]עד  19:00במקו  [18:00בימי חול ובימי שישי וערבי חג עד
] 14:00במקו עד .[13:00
מי בעד?
בעד:פה אחד.
החלטה :תוספת להחלטה מישיבת מועצה מיו  18.2.2010בדבר מספרי גוש וחלקות,
אושרה.
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סעי! מס'  " 2אישור חתימה חשב
ראש העירייה:
דני אור החשב שעשה עבודה מצוינת הועבר על ידי משרד הפני לרשות אחרת.
בזמ הנותר ,לעניות דעתי ,שבועות ספורי ,מונתה במקומו גב' שושנה צאיג
ואנחנו מבקשי לאשר לה זכות חתימה בבנקי.
מי בעד?
בעד:פה אחד.
החלטה :אושרה ל שושנה צאיג ,החשבת המלווה ,זכות חתימה בבנקי.
סעי! מס'  " 3אישור וועדת התקשרויות להסכמי שלא חלה עליה חובת מכרז
ראש העירייה:
מבקש לאשר הקמת וועדת התקשרויות להסכמי שלא חלה עליה חובת מכרז.
הרכב הוועדה :מנכ"ל העירייה ,גזברית העירייה ,יועצת משפטית לעירייה ,מנהל
רכש ולוגיסטיקה ומנהל/ת מחלקה רלוונטית לעניי ההסכ.
מי בעד?
בעד:פה אחד.
החלטה :אושרה הקמת וועדת התקשרויות בהרכב המוצע.
רמי ב סעדו:
המבקר מבר 0על הקמתה של ועדה זו .זאת וא זאת ,ההחלטה להקמת הועדה
עולה בקנה אחד ע המלצות המבקר ומקבלת משנה תוק במסגרת דוח המבקר
מס'  4לשנת  ,2009אשר הוגשה לראש העירייה ולועדה לענייני ביקורת.
סעי! מס'  " 4אישור פנסיה רפואית לעובדת העירייה
ראש העירייה:
מבקש לאשר פנייה למשרד הפני בדבר הגדלת קצבה לעובדת העירייה ע.ב ,.לאחר
החלטת וועדה רפואית מחוזית של עובדי המדינה ,אשר קבעה לה אבד כושר עבודה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :הפנייה למשרד הפני בדבר הגדלת קצבה לעובדת העירייה ע.ב .מאושרת.
)הישיבה ננעלה (18:37

דוד חמאני
מתא פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוס!
ראש העירייה

