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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 73
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  73תתקיים ביום ראשון  ,08.04.2018כג' ניסן תשע"ח ,בשעה
 ,20:00באולם המועצה בקומה ג' בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:

* .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מתן תשובות
לתלמידים נבחנים לכיתות הייחודיות/מגמות.
 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – רזרבות לשנים -2016
.2017
* .3שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא -תשלומי חשמל
ומימון מזגנים ע"י בתי הספר.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -מימוש זכאות הנחה בארנונה.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -יתרות גבייה תשלומי
הורים לפי בתי ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ,תשע"ה.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא רשימת מוסדות
הארגונים הנהנים מפטור מארנונה.
 .7אישור הדו"ח הכספי התקופתי לשנת ( 2017רבעון .)4
* .8תכניות עבודה  2018רשת קהילה ופנאי
 .9אישור הצטרפות העירייה לתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה".
 .10תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)  -הארכת
תוקף התיקון לגבי אגרת פסולת עסקית.
 .11מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה חובות אבודים.
 .12מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה חובות אשר התקבל לגביהם "הפטר"
בערכאות השיפוטיות.
 .13אישור מועצה לפתיחת חשבון בנק להשקעות באמצעות ייעוץ בנק
הבנילאומי ,ואישור לעבודה עם הבנק הבינלאומי לקבלת ייעוץ השקעות.
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .14אישור מתן ערבות בנקאית עבור חיבור רחוב המרכבה לכביש .44
 .15הנחה בארנונה לחיילים בשירות מילואים פעיל בצו הארנונה .2018
 .16מינוי אסתי וייסלר הרצוג כחברה בוועדת השקעות.
** .17אישור הארכת שירות לעובדת -הגב' נירנברג פירה כסדרנית במוזיאון
מעבר לגיל פרישה.
** .18אישור הארכת שירות לעובד -מר בקשי אברהם כסדרן במוזיאון מעבר
לגיל פרישה.
 .19אישור תב"רים.
 .20עדכון תקציב לשנת .2018
* .21אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  28.3.18בדבר חלוקת תקציב הישגיות
בספורט לפי טבלאות (מקדמיות) לחלוק כספי ההישגיות לשנת .2018
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