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עדכון 3
הנדון :הזמנה לישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 11
ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס'  11תתקיים ביום שני  ,10.06.2019ז' סיון תשע"ט,
בשעה  ,18:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון

סדר יום:
.1

הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא תערוכת צעצועים.

.2

הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא העמדת רכב במשקל
עד  5טון לרכב מסוג סילברדו.

.3

הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – "חולון עיר מוצלת".

.4

הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קייטנות קיץ.

.5

שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא התראות בגין חיובים ללא
נימוק של תאגיד המים.

.6

שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא פחים.

.7

שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא סימון והצבת תמרורים.

.8

שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא מעברי חציה וסימוני דרכים.

.9

שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא סיום פיתוח סביבתי "מגדלים
בשדרה"

* .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – יתרות כספי הורים לשנת 2018
 .11אישור דו" ח מבוקר .2117
 .12אישור דו" ח רבעוני ( )2סקור .31.6.2118
 .13אישור דו"ח רבעוני (.31.9.2118 )3
 .14אישור דו"ח רבעוני (.31.12.2118 )4
 .15עדכון תבחינים לתמיכות בעמותות כללי לשנת .2119
 .16תבחינים עמותות כללי לתקציב .2121
 .17אישור הדוחות הכספיים של עמותת עליון ליום .31.12.2118
 .18הצגת הדוחות הכספיים של מי שקמה ליום .31.12.2118
 .19אישור הדוחות הכספיים של רשת קהילה ופנאי ליום .31.12.2118
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

2

 .21אישור הדוחות הכספיים של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול ליום
.31.12.2118
 .21אישור הדוחות המילוליים של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול ליום
.31.12.2118
 .22אישור הדוחות הכספיים של החברה לבילוי ובידור ליום .31.12.2118
 .23אישור הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון ליום .31.12.2118
 .24אישור מורשי חתימה במקום מ"מ גזבר העירייה.
 .25אישור עדכון תקציב רגיל .2119
 .26תבחינים בספורט לשנת .2121
 .27עדכון ואישור טבלת החלוקה של כספי התמיכות בספורט בגין תבחין הישגיות
.2119
* .28בקשה לאישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
* .29אישור המועצה להסמכת מפקחי רישוי עסקים.
 .31החלטת מועצת העיר לבקש ממשרד הפנים פטור לעריכת מכרז עבור עמותת אנוש.
 .31אישור למינוי תפקיד מ"מ לדני פדר מ"מ גזבר העירייה.
 .32אשרור מינויו של מר זוהר נויימרק כדירקטור בתאגיד "מי שקמה" על פי דרישת
רשות המים.
* .33מינויו של חבר המועצה מר יעקב בבלי  -מחליף של חיים זברלו כיו"ר וועדת
הנחות.
 .34מינוי הגב' סיגל פתאל כחברה בוועדת בטיחות בדרכים כנציגת רשות.
 .35מינוי הגב' מלכה סיבוני כחברה בוועדה למעמד קידום הילד כנציגת רשות.
 .36מינוי הגב' גלית בראל כחברה בועדה למאבק בנגע הסמים כנציגת רשות.
 .37מינויו של ולדימיר טפליצקי מנהל מחלקת התנועה כנציגה של מהנדסת העיר
בוועדת בטיחות.
* .38מינויו של יעקב אחדות כחבר בוועדת ביקורת במקום ראובן קייקוב.
 .39אישור פגרת קיץ בחודשים יולי אוגוסט  /אוגוסט ספטמבר.
בברכה
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

