נושא

מועצה מן המנין מס'  49מ9.8.06 -

תאריך עדכון  08/08/2006יום שלישי ,י"ד אב התשס"ו
סדר היום · הצדעה לשוטרי ומתנדבי תחנת משטרת רחובות.
 .1אישור פרוטוקולים:
א .אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס .46
ב .אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס .47
ג .אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס  .48בכפוף לתיקון סעיף 9
 .2שאילתות:
א .שאילתה- :פיקוח עירוני ומתן דו"חות לבעלי עסקים ( ח"מ שוקי קרומר מיום .)5/6/06
ב .שאילתה -:המקלטים ברחובות ומצב הבטחון ( ח"מ חנניה וינברגר מיום .)24.7.06
ג .שאילתה - :עו"ד בר רועי – מידע תשלומים( .ח"מ חנניה וינברגר מיום .)30.7.06
 .3הצעות לסדר –:
א .הצעה לסדר - :מסתורי כביסה ברחובות ההולנדית (ח"מ קרומר +בר-ניר מיום )24.4.06
ב .הצעה לסדר – :הקמת מתנ"ס "חוויות –דרום" בשכונת היובל – שרונה ח"מ קהלני
מיום )30.4.06
ג .הצעה לסדר" – :ויסגלנד – מרכז וייסגל " אי תש לום מיסי ארנונה,מים ,אגרת בנייה,
אגרת פיתוח ,והיטל השבחה( .ח"מ חנניה וינברגר מיום )3.5.06
ד .הצעה לסדר – סגירת השערים של כל בתי הספר לאחר שעות הלימודים( .ח"מ קהלני מיום
.)7.5.06
 .4אישור נוהל להקמת תחנת מוניות.
 . 5אישור ח"מ עו"ד אריה שטאובר כחבר בועדת הביקורת.
 .6אישור הסכם תרומה לפיתוח גן ציבור.
 .7אישור הסכם תרומה להעברת מגרש.
. 8אישור סעיפים  3ו 4 -בפרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס  10מיום  13.3.06וכן תיקון טעות
סופר בסעיף מס .4
. 9אישור פרוטוקול ועדת נכסים ושכירויות מס  7מיום .23.5.06
.10אישור פרוטוקול ועדה להקצאת קרקע מס  11מיום .18.6.06
. 11אישור הסכם בין עיריית רחובות  ,הסוכנות היהודית לא"י והחברה למתנסי"ם לצורך הקמת
מרכז רב גילאי בגוש  3694חלקה (.320חוויות צפון).
. 12אישור מינוי תמיר פינשטיין מזכיר העיר (באופן זמני)(.סעיף 169א( )7לפקודת
העיריות).
 . 13אישור זכות חתימה לתמיר פינשטיין על המחאות ,הזמנות עבודה ,שרותים והזמנות להוצאת
טובין.
. 14אישור הסכם תרומה עם עמותת הטוב והמטיב להקמת מבנה ציבורי לפעילות תרבות וספורט
לנוער הדתי בגוש  3698חלקה .18
. 15אישור הסכם תרומה עם עמותת הטוב והמטיב להקמת מבנה ציבורי לפעילות תרבות וספורט
לנוער הדתי בגוש  3700חלקה .455
 . 16אישור מינויו של אדריכל ישראל בן ישראל כמהנדס העיר.
 . 17אישור זכות חתימה לישראל בן ישראל מהנדס העיר על הזמנות עבודה ,שרותים והזמנות
להוצאת טובין מתקציב המחלקה.
 . 18מינוי ח"מ יפים זאיקה וח"מ עו"ד אריה שטאובר כחברי ועדת קניות.
 .19אישור הסמכת סיוטינסקי אלכסנדר ת.ז 32332352 .כפקח איכה"ס.
 . 20הסמכת עובדי המחלקה הוטרינרית למתן ברירת קנס:
א .ד"ר אבי צרפתי ת.ז.057989584 .
ב .ד"ר אלכס שווב ת.ז.1160875 .
ג .חרדון דינה ת.ז.3031944 .
 .21מינוי ועדת משא ומתן לשם מכירת דוכן  113בשוק בילו.
 .22עידכון תב"ר תנועות נוער.
 .23חוזה להשכרת מקרקעין גוש  3652חלקה .73
 .24הסמכת מר בנאי יעקב ת.ז 005112867 .לשמש כפקח לאכיפת חוק הגבלת העישון במקומות
ציבוריים.

