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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 74
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  74תתקיים ביום ראשון , 7/7/2013 ,כט' סיון תשע"ג ,בשעה
 ,20:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
* .1שאילתא דחופה בנושא קריסת מערכת החינוך בעיר לדיון דחוף במליאה המועצה ע"י ח.
המועצה חרש יעקב.
* .2שאילתא בנושא "בריכת הפועל" ע"י ח .מועצה ירושלמי עמוס.
* .3שאילתא והצעה לסדר בנושא מבנה לתנועות הנוער הלאומי ע"י חברת מועצה יוליה
מלינובסקי.
 .4אישור מועצה  -תיקון בפרק הנחות מחזיק בבניין ריק מסוג "דירת אבלים"( ,המצ"ב ).
 .5אישור מועצה – כללים למיצוי גביה נוהל מחיקת חובות(,המצ"ב).
 .6אישור המועצה  -תבחינים לתמיכות התקציב לשנת  - 2014לעמותות כללי (בהתאם
לחוזר מנכ"ל( )4/2006המצ"ב).
 .7אישור המועצה  -תבחינים לתמיכות בעמותות הספורט לשנת ( - 2014בהתאם לחוזר
מנכ"ל( )4/2006המצ"ב).
 .8אישור המועצה – פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות להחלטות בנושא אגודות הספורט לשנת
( 2013המצ"ב).
 .9אישור חוות דעת משפטית – מכרז  1/13חוזה מכר – עיריית חולון  -שמשון זליג חברה
קבלנית בע"מ מגרש  225עפ"י תב"ע ח .4/370/בהתאם למכתבו של עו"ד אטיאס יחיאל
מיום ( ,17/6/13המצ"ב).
 .10אישור חוות דעת משפטית – מכרז  2/13חוזה מכר – עיריית חולון  -נאמני אמנון ת .ז.
 054940820ונאמני יגאל ת.ז 057230443 .מגרש  327עפ"י תב"ע ח .4/370/בהתאם למכתבו
של עו"ד אטיאס יחיאל מיום ( ,17/6/13המצ"ב).
 .11אישור תב"ר חדש – תוספת  6כיתות בי"ס שמיר בהתאם למכתבו של מר דני פדר ס  /גזבר
מיום (.11.6.13המצ"ב).
 .12עדכון תב"ר  – 3079הקמת מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי בהתאם למכתבו של מר דני
פדר ס  /גזבר מיום  (.12.6.13המצ"ב).
 .13עדכון תקציב הרגיל לשנת  2013בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק מיום
(18/5/6/13המצ"ב).
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .14אישור תבר"ים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק מיום 17/6/13
(המצ"ב).
* .15אישור תבר"ים (נוסף) בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק מיום
( 26/6/13המצ"ב).
 .16אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק להשקעות באמצעות מנהלי תיקים ואישור לעבודה
עם מנהלי תיקים נוספים( ,המצ"ב).
 .17אישור הצעת חוק עזר (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון) התשע"ג –
(.2013המצ"ב).
 .18חוות דעת משפטית – אישור לעסקת מכירת זכויות העירייה בחלקה  291בגוש 7173
מגרש ( 100לפי תב"עח – )562/לחב' בוני התיכון מגורים( )2013בע"מ + ,פרוטוקול וועדת
המכרזים (המצ"ב).
בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ורכז ישיבות מועצה

