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עדכון

O2016-1000-023

הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 40

ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  40תתקיים ביום ראשון ,14.02.2016 ,ה' אדר א' תשע"ו,
בשעה  ,19:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:
 .1הודעה על סיום תפקיד של מר יוסי נדלר כחבר במועצת העיר.
 .2הודעה על סיום תפקיד של הגב' רונה עמרם נתיב כחברת מועצת העיר.
 .3מינויו של מר לויט מיכאל כחבר במועצת העיר ה –  17מטעם סיעת אמת במקום
רונה נתיב עמרם שפרשה.
 .4הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קידום צורכי בני קהילת יוצאי
אתיופיה בחולון.
 .5הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא פיקוח על פעילויות של נותני
חסות במערכת החינוך.
 .6הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פלצקי בנושא – תוכניות עבודה.
 .7שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – פסיכולוג שפ"ח לילדי גנים
לגילאי .3-4
 .8שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אולם ספורט לטובת תלמידי
תיכון עתידים.
* .9שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – הנחייה לעובדי מערכת החינוך.
* .01שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – הנגשת מוסדות חינוך בתחומי
העיר חולון.
 .11אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ע"י רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת
.2014
 .12אישור תברי"ם .
 .13עידכון התקציב הרגיל לשנת .2016

רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5041258 :

 .14אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות בספורט מיום  31.1.2016חלוקת כספי התמיכה
לשנת התקציב .2016
* .16אישרור לקיחת הלוואות בסך של  24.6מיליון ,בהתאם לתקציב הפיתוח המאושר
לשנת .2016
* .11אישור פתיחת חשבון בנק – חשבון פתוח – הקצבת פיס.
* .11אישור הליך פירוק איגוד ערים אזור תל אביב יפו  -חולון(בתי מטבחיים).
 .19מינוי הגב' עינב עמרם מסיעת "מצטיינים בחינוך" לחברה בוועדת נוער וצעירים
במקום מוריס אשכנזי.
 .20מינוי מר מוריס אשכנזי כחבר בוועדת בריאות ,כחבר בוועדת בטיחות בדרכים
וכחבר בוועדה למאבק בנגע הסמים ,במקום אושר שקלים.
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