
 א" שבט תשעז"שלישי כ  יו� 
 2011 פברואר 1                    

 1.2.2011מיו�  69' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

שלו� , אברה� בורוכוב, סבח יוס�, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס�:  נוכחי�
� . טל אשכנזי,  אפי גוטמ�, ימי

יחזקאל , ד עוזי אהרו�"עו, שאול סאל�,  שוחטליאת, חנ� בינימינוב,  ננה ח�: חסרי�
 . יובל דוידובי!, שקד

 . דוד חמאני, בנצי, מזל זרחיה,   רמי ב� סעדו�:משתתפי�

   :על סדר היו�

 . (298,703ס קהילתי בס% " פיתוח תשתיות בבי– 1192ר "הגדלה לתב .1

 . (100,000 שיפו! מערכות כיבוי אש בבניי� העירייה בס% – 1207ר "תב .2

 . (250,000 הקמת מבנה מוקד עירוני בס% – 1208ר "בת .3

 . (111,000 הלוואה להקמת קו ביוב בס% – 1160ר "תב .4

 . (26,000י נווה סביו� בס% " תכנו� ובניה גנ– 1111ר "תב .5

 .אישור לביצוע הפקדות ומשיכות בפקדונות בבנקי� .6

 )18:10הישיבה נפתחה בשעה (

  (298,703ס קהילתי בס$ "וח תשתיות בבי פית! 1192ר "הגדלה לתב ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . (298,703ס קהילתי בס% " פיתוח תשתיות בבי– 1192ר "מבקש לאשר הגדלה לתב

� –הקצבת משרד התרבות והספורט בגי� שיפו! אול� ספורט  :מקורות מימו
 . (150,000 בס% –ס סביוני� "מרכז הפיס בי

ס שיז� בס% "ש ספורט ביהקצבה מטוטו ווינר בגי� שיפו! מגר
148,703)  

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושרת"הגדלת התב: החלטה



2 
 

  (100,000 שיפו* מערכות כיבוי אש בבניי� העירייה בס$ ! 1207ר "תב ! 2' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . (100,000בוי אש בבניי� העירייה בס%  שיפו! מערכות כי– 1207ר "מבקש לאשר תב

� .מקרנות הרשות: מקורות מימו

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושר"התב: החלטה

  (250,000 הקמת מבנה מוקד עירוני בס$ ! 1208ר "תב ! 3' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . (250,000 הקמת מבנה מוקד עירוני בס% – 1208ר "מבקש לאשר תב

� . מקרנות הרשות: מקורות מימו

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושר"התב: החלטה

  (111,000 הלוואה להקמת קו ביוב בס$ ! 1160ר " תב! 4' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . (111,000אה להקמת קו ביוב בס%  הלוו– 1160ר "מבקש לאשר תב

� .או תקציב רגיל/מקרנות הרשות ו: מקורות מימו

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושר"התב: החלטה

  (26,000י נווה סביו� בס$ " תכנו� ובניה גנ! 1111ר " תב! 5' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . (26,000י נווה סביו� בס% " תכנו� ובניה גנ– 1111ר "במבקש לאשר ת

� .י משרד החינו%"רכישת ציוד גנ: מקורות מימו

 .ועדת הכספי� דנה בנושא והמליצה למועצה לדו� ולאשר

שמדובר בציוד ראשוני לג� והנושא נכלל , קיבלנו הסבר מהגזברית בועדת כספי�
 . ר לעיל"בתב

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .ר מאושר"התב: החלטה
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  אישור לביצוע הפקדות ומשיכות בפקדונות בבנקי�! 6' סעי  מס

 :ראש העירייה

י בחתימת אחד ממורשי "מבקש אישור לביצוע הפקדות ומשיכות בפקדונות כולל פר
 .דקסיה, לאומי, בינלאומי, מרכנתיל, פועלי� איגוד: החתימה באישור טלפוני בבנקי�

 .צה למועצה לדו� ולאשרועדת הכספי� דנה בנושא והמלי

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 .מאושר: החלטה

 )18:14הישיבה ננעלה בשעה (

    

 דוד יוס  דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


