עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY

לשכת ראש העיר
ט"ז סיון תשע"ה
יום רביעי  :0יוני 8:02
O-8:02-0:::-8:8

עדכון
שלום רב,

הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 82
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  82תתקיים ביום ראשון ,7.6.82.5 ,כ' סיון
תשע"ה ,בשעה  ,8::::באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  52חולון.
על סדר היום:
..

הצעה לסדר – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא כרטיס תושב.

.8

הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא עלות הקייטנות בעיר חולון.

.3

הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חוברות מהודרות.

.4

הצעה לסדר – של חבר המועצה איתי זילבר קביעת מדיניות אכיפה כלפי קבלני שירות העובדים
עם העירייה.

.5

שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חלוקת הרחובות המדויקת לכל אזור א ,ב,לרבות מס' בתים
הנכללים בכל אזור ואזור ועוד בנושא השמאות.

.6
.7

שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא צירוף חבר אופוזיציה לוועדה לבחירת יקיר העיר.
שאילתא  -של חבר המועצה אילן לוי בנושא –מס' השומות שנעשו ע"י שמאים בין השנים  8222-82.4ומהו
מס' השומות שנעשה ע"י כל אחד מהשמאים?

.2

שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי בנושא – שיפוצי קיץ במערכת החינוך.

.9

*שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי בנושא – מינוי משנה לראש העיר.

 ..2שאילתא  -של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא – שיפוצי בריכת הפועל.
 ...עדכון שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא  -מבנה עבור תנועות הנוער הלאומי.
 ..8אישור תב"רים.
 ..3עדכון התקציב הרגיל לשנת .82.5
 ..4הצגת דוחות כספיים "מי שקמה בע"מ" ליום . 3...8.82.4
 ..5אישור דוחות כספיים "החברה הכלכלית לפיתוח חולון" ליום . 3...8.82.4
 ..6אישור דוחות כספיים "חברה לבילוי ובידור (חולון) בע"מ" ליום . 3...8.82.4
 ..7דיון על הדו"ח הכספי של "רשת קהילה ופנאי חולון" ליום . 3...8.82.4

 ..2אישור דוחות הכספיים לשנת  82.4של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ(,המצ"ב).
רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -825852205 :פקס25 -8258222 :

 * .09אישור הדו"ח הכספי של "עמותת עליון" לרווחת נערים ונערות בחולון (ע"ע) ליום .00.08.8:03
 .82בקשה לאישור המועצה לתבחינים לחלוקת כספי תמיכה בעמותות כללי לשנת תקציב .82.6
 .8.בקשה לאישור המועצה לתבחינים לחלוקת כספי תמיכה בספורט לשנת תקציב  82.6בעמותות הספורט.
 .88אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות בתנועות נוער  8:02פרוטוקול דיון מיום .3.6.8:02
 .80אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות בתנועות נוער – רכזי נוער  8:02פרוטוקול דיון מיום
.3.6.8:02
* .83מכירת מגרש ה"מנזה" מגרש מרח' גולומב  23חלקה  000בגוש .1013
* .82אישור מתן הרשאה לקבלת מידע ומתן הוראות כספיות בחשבונות העירייה.
 .86מינויה של הגב' רחל ברנס למשרת אמון בתפקיד מנהלת לשכה של מר חיים סברלו סגן ראש העיר ,כמו כן ,אישור
שכרה בגובה  32%שכר בכירים.
 .81אישר המועצה להחזרת מקרקעין למדינת ישראל חלקה  8:0:בגוש .6:30
 .82מועצת העיר מאשרת את החברים הגב' שרית אברבוך ומר אוהד קורן כדירקטורים נציגי הרשות בתאגיד "מי
שקמה" חולון בע"מ.
 .82מינוי חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי כחברה בוועדת חינוך במקום דר' שי פרוכטמן שפרש.
 .0:מינוי חבר המועצה איציק תורג'מן כחבר בוועדת כספים במקום דר' שי פרוכטמן שפרש.
 .00מינוי חבר המועצה איציק תורג'מן כחבר בוועדת שמות במקום דר' שי פרוכטמן שפרש.
 .08מינוי חבר המועצה איציק תורג'מן כחבר בוועדת איכות סביבה במקום הגב' נעה צ'פליצקי.

בכבוד רב,

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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