נושא

ישיבת מועצה מן המניין מס'  39מ1/2/06 -

סדר
היום

 .1אישור פרוטוקול מס ( .36נמצא ברשותך).
 .2אישור פרוטוקול מס ( 37נמצא ברשותך).
 .3אישור פרוטוקול מועצה מס' ( .38החומר ברשותך).
 .4שאילתות:
א .שאילתא -הצהרות מנהלי אגפים ,מחלקות ויחידות בדבר עבודת קרובי משפחותיהם
(ח"מ חנניה וינברגר( .)24.11.05החומר נמצא ברשותך).
ב .שאילתא -הסכם שכירות בין העירייה לרשת המתנ"סים בגין השימוש במבני בתי
הספר ,גני ילדים ואשכולות פיס (ח"מ שמעון קהלני ( .)11.12.05החומר נמצא ברשותך).
ג .שאילתא -פירוט כל ההוצאות הכספיות בהקשר לאי רוע הכלייזמרים שהיה אמור
להיות בחול המועד סוכות שנה זו והתבטל (ח"מ שמעון קהלני ( .)12.12.05החומר נמצא
ברשותך).
ד  .שאילתה – תשלומי השכר השונים לעו"ד בר מה הם הקריטריונים ומי מפקח על
התנהלות זו (ח"מ חנניה וינברגר .)18.12.05
ה .שאילתא – סכום ההכנסות של ארו עי התרבות שנעשו בשנים ( 2004-2005ח"מ
שמעון קהלני .)15.1.06
ו .שאילתה – תשלומי חוב ארנונה של כ –  140תושבי כפר גבירול (ח"מ שמעון קהלני)
(ח"מ קהלני .)22.1.06
 .5הצעות לסדר:
א .הצעה לסדר -שבוע המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים (ח"מ אורלי אברהמי ( )13.11.05החומר נמצא
ברשותך).
ב .הצעה לסדר – גביית חובות משכונת בנה ביתך בכפר גבירול ורחובות ההולנדית (ח"מ איליה +אהרון בר
( )20.11.05החומר נמצא ברשותך).
ג .הצעה לסדר היום –זירוז סלילת רחוב לח"י( .ח"מ וינברגר .)12.12.05
ד .הצעה לסדר – לבטל את סימון המדרכות "בכחול לבן" בחניון הרכבת ובפארק תמר (ח"מ שמעון קהלני
.)18.12.05
 . 6מינוי חברי מועצה בוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים עפ"י התקנות לפקודת
העיריות (החומר ברשותך).
 . 7אשרור פרוגרמה לצורכי ציבור (החומר נמצא ברשותך ).
 . 8דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת נכסים מס'  6מיום ( 15.11.05החומר ברשותך).
 . 9דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול מישיבת הועדה להקצאת קרקע מס'  8מיום 3.11.05
( החומר ברשותך).
 . 10דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול מישיבת הועדה להקצאת קרקע מס  9מיום .12.1.06
 .11הסכם מכירת חלקה  123בגוש  3648ברחוב המעפיל מעיריית רחובות ליוסי לוי מסעוד
(החומר ברשותך).
 .12הקצאת קרקע – עמותת נתיבי האר"י - .דיון חוזר בהמלצת ועדה להקצאת קרקע מיום
 18.4.05לאחר שהוסר המניע לדחיה( .החומר ברשותך).
 . 13אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת "עץ חיים( ".החומר ברשותך).
 . 14אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת "שכונת גבעתי"( .החומר ברשותך).
 . 15אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת "בית שושנה" (החומר ברשותך).
 . 16אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת" אור יעקב ואור זרוע"( .החומר ברשותך ).
 . 17חוזה הקצאת קרקע בין עיריית רחובות לבין עמותת "היכל שלומי כהן ז"ל ".
 .18הסכם מכירת חלקה  127בגוש  3648חלק  2ברחוב המעפיל  ,9רחובות.
 . 19אישור הסכם שכירות בין עיריית רחובות לבין המרכז האקדמי רחובות.
 . 20אישור הצעת חוק עזר לרחובות (אספקת מים תיקון) ( החומר נמצא ברשותך (.
 . 21הודעת משרד הפנים בדבר סירוב לאשר הנחות ארנונה לרחובות ההולנדית וכפר גבירול.
(החומר נמצא ברשותך ).
 . 22דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת כספים מס'  16מיום  ( .19.12.05החומר ברשותך).
 . 23דיון בהמלצות המפורטות בפרוטוקול ועדת החינוך מס  2מיום  (.18.12.05החומר ברשותך).
 . 24כתב הסמכה לפקחי העירייה לשמש כפקחים לאכיפת חוק הגבלת העישון במקומות
ציבוריים ( החומר ברשותך) .
 . 25וועדת תחבורה – מינוי חברים נוספים.
 . 26אישור זכות חתימה ליוסי כפיר ,מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה  ,על הזמנות עבודה,
שרותים והזמנות להוצאת טובין מתקציב המחלקה (החומר ברשותך).
 .27יום המאבק באנטישמיות .27.1.06

