נושא

סדר יום ישיבת מועצה מס'  13מן המניין שתתקים ב12/8/09 -

תאריך
עדכון

 09/08/2009יום ראשון ,י"ט אב התשס"ט

סדר היום על סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס  11מיום .15.7.09
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס  12מיום .20.7.09
 .2שאילתות :
א .שאילתה – מכרז פרסום חוצות בדרך בגין ( .ח"מ חנניה וינברגר מיום – )6.7.09
ב .שאילתה -הקמת איצטדיון כדורגל עירוני( .ח"מ עו"ד עוזי סלנט מיום .) 6/7/09
ג .שאילתה -הישגי בחינות הבגרות של תלמידי רחובות (חנניה וינברגר ח"מ מיום
) 11.7.09
ד .שאילתה – מתי יסלל כביש המחבר בין שכונת רחובות ההולנדית לבין שכונת אבן גבירול (ח"מ חנניה
וינברגר מיום .)11.7.09
ה .שאילתה  -בתי עסק ורישוי עסקים שלהם ( .ח"מ חנניה וינברגר מיום )12.7.09
ו .שאילתה – המצב הכספי של הרשות – מצב גביית החובות ( .ח"מ עוזי סלנט מיום
.)13.7.09
ז .שאילתה  -מכירת נכסי העירייה  :תוכנית לשינוי מתאר רח/53/ד 14/מחסני העירייה
חוזה מכר מיום  28/11/2001עיריית רחובות/א.ק .בניהו בע"מ( .תנתן
תשובה בישיבת המועצה הבאה)
 .3הצעות לסדר:
הצעה לסדר – מימון הסעות ילדי שכונות אבן גבירול וקריית משה לבתי ספר שלהם -כבאשתקד( .ח"מ וינברגר
מיום .)3.8.09
הצעה לסדר – מכירת נכסי העירייה – תוכנית שינוי למתאר רח/53/ד 14/מחסני עירייה(ח"מ עו"ד עוזי סלנט
מיום .)3.8.09
הצעה לסדר -מכירת נכסי העירייה -תוכנית שינוי למתאר רח/53/ד( 14/מתחם ויסגל)
(ח"מ עוזי סלנט מיום )3.8.09
הצעה לסדר_ מר צור שמשון צירופו לוועדת התחבורה( .ח"מ וינברגר מיום )9.7.09
 .1מינוי דריקטורים בחברת הל"ר –
נציגי ציבור -גב' ורד נוטמן ( ,בנוסף לד"ר יורם בלשר ודני זמר אושרו במועצה)( .רצ"ב קורות חיים)
עובדי עירייה – אדר' דלית הראל מנהלת האגף תב"ע ורישוי( .בנוסף לעו"ד תמיר פינשטיין – מנכ"ל וגב'
דניאלה ליבי – גזברית שאושרו במועצה).
חברי מועצה -אין שינוי (רחמים מלול ,שוקי פורר ,יפים זאיקה).
 .2מינוי דירקטורים בתאגיד המים.
נציגי ציבור
חברי מועצה יימסר בישיבה בהתאם להחלטות ועדת המשנה של המועצה שתתקיים ביום .11.8.09
עובדי עירייה
 . 3מינוי דירקטורים בחברה העירונית לתרבות וספורט:
חברי מועצה -שוקי קרומר (במקום אורלי אברהמי)
ח"מ שוקי פורר וד"ר מרה קנבל אושרו בעבר במועצת העיר.
נציגי ציבור – גב' מירי בן חיים ( מר יהושע לביא וגב' שוש שבתאי אושרו בעבר במועצה)
עובדי עירייה -אין שינוי )תמיר פינשטיין -דניאלה ליבי -יעקב מרקוביץ).
 . 4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס מיום .2.8.09
 . 5אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס  2בתאריך .14.6.09
 .6אישור פתיחת חשבון בבנק דק סיה ישראל בע"מ לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס במענקים לשנים
 2007ו.2010 -
יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק בנפרד בדקסיה ישראל.
 . 7אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין  UNITED ISRAEL APPAEL INCגוש
 3653חלקות  149,151ברחובות.
 .8אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין  UNITED ISRAEL APPEAL INCגוש
 4545חלקה  25ברחובות.
 . 9אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין UNITED ISRAEL APPEAL INC DUA
 5811גוש חלקה  27ברחובות.

