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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 78
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  78תתקיים ביום ראשון  ,01.07.2018י"ח תמוז תשע"ח ,בשעה
 ,20:00באולם המועצה בקומה ג' בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
על סדר היום:

 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה זילבר איתי בנושא  -אוזלת היד של עיריית
חולון בנוגע לסגירת סניפי הדואר בשכונות.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -היעדר טיפול העירייה
בנושא צמצום קווי הרכבת החולפים בתחנות חולון.
** .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -דיון בדו"חות
הקרינה של מוסדות החינוך בעיר.
* .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא  -התקנת מצלמות
במסגרות הגיל הרך.
* .5שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – יתרות כספי הורים.
* .6שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – ניהול
הקונסרבטוריון.
 .7פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  – 5.6.18טבלאות חלוקת תמיכות לתנועות
נוער לשנת .2018
 .8אישור טבלת חלוקת תמיכה במוסדות דת .2018
 .9פרוטוקול וועדת דיון מיום  18.6.18טבלת חלוקת כספי השגיות תמיכות
בגין תבחין הישגיות לשנת .2018
* .10פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ,20.6.2018טבלת חלוקת כספי תמיכות
חינוך ,תרבות ,אומנות ,רווחה ובריאות לשנת .2018

רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

** .11בקשה לאישור המועצה להתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה (22ח)
לתקנות העיריות (מכרזים) לפי בקשת אגף תשתיות.
 .12חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון) התשע"ח
– .2018
 .13מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה(חובות אבודים) חובות אשר לגביהם
התקבל "הפטר" הערכאות שיפוטיות.
*** .14אישור הרחבת חוזה  - 8905/17הגדלת כמות האשפה הנאספת ומפונה
באמצעות קבלן בגובה של .50%
 .15עדכון התקציב הרגיל לשנת .2018
 .16אישור תבר"ים.
*** .17עדכון נוסף לאישור תב"רים.
 .18אישור דו"ח רבעוני לשנת ( 2018רבעון .)1
* .19אישור הארכת שירות לגב' שרה דניאלסקי מנהלת ענף תקציב רגיל –
מינהל גזברות.
 *** .20מינוי של מר ארז אלי סמנכ"ל תפעול ומינהלה לחבר באיגוד ערים דן תברואה
במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
 *** .21מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר ארז אלי ליו"ר בוועדות :רכש התקשרויות
ובלאי ,ועדת בטיחות ,במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
 *** .22מינוי מר עמית חן לדירקטור נציג העירייה בתאגיד "מי שקמה".
*** .23אישור פגרה קיץ לחודשי אוגוסט – ספטמבר.
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