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עדכון
הנדון :ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 22
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  22תתקיים ביום ראשון ,05.01.2020
כ"ט טבת תש"פ ,בשעה  ,19:00באולם המועצה בקומה ג' ,בבית העירייה רח' ויצמן  58חולון.
סדר יום:
* .1הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא  -מסלול העדלאידע .2020
*** .2הצעה לסדר של חבר המועצה קינן שי בנושא – שעות פעילות משאיות הדחס.
* .3שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -ביטול הרכבות לנתב"ג.
* .4שאילתא של חברת המועצה מטלון אלינור בנושא – חובות המועצה לישראל יפה.
 .5דו"ח כספי מבוקר לשנת .2018
 .6דו"ח רבעוני סקור לשנת  2019רבעון ( )2שנת .2019
 .7דו"ח רבעוני לשנת  2019רבעון ( )3שנת .2019
 .8דו"ח ועדת השקעות לתקופת ינואר – ספטמבר .2019
* .9אישור לנטילת הלוואה מהבנקים לחברה הכלכלית לפיתוח חולון עבור התקנת גגות פוטו -וולטאים.
* .10הצעת חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים ) (תיקון) השת"פ – .2020
* .11הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (תיעול) התשס"ח – .2008
* .12מינוי הגב' אושרית לוי לתפקיד  -מנהלת הארנונה.
* .13מינוי הגב' אושרית לוי לתפקיד  -ממונה על הגבייה.
* .14אישור האצלת סמכויות לגב' אושרית לוי ע"פ סעיף  17לחוק הרשומ"ק ולחתימה של תשלום חובות
לעירייה המופנית לרשם המקרקעין.
* .15מינוי יו"ר לוועדת-איכות הסביבה.
** .16אישור מועצה למינוי מורשה לקבלת ייעוץ השקעות.
** .17אישור בקשה להצטרפות לצוות מגשרי בית ובוררות של מרכז שלטון מקומי.
 ** .18הארכת שירות – למר אברהם בקשי סדרן במדיטק למשך שנה החל מ –  01.01.2020ועד .31.12.2020
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 ** .19הארכת שירות – לגב' חנה חסון עוסקת בטלמרקטינג במדיטק ,משך שנה החל מ – 01.01.2020
ועד .31.12.2020
 ** .20הארכת שירות – לגב' פירה נירנברג סדרנית במדיטק למשך שנה החל מ –  01.01.2020ועד .31.12.2020
... .21אישור הסמכת מפקח רישוי עסקים  -מר איילון היינברג ת.ז.30306476 .
... .22מינויו של מר בנימין קוזניץ כנציג ציבור בוועדת בריאות.
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