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עדכון
נא להגיע עם מסכה
הנדון :ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 30
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  30תתקיים ביום ראשון  ,01.11.2020יד'
חשון תשפ"א ,בשעה  ,20:00במתחם האירועים "ספארק המים" מפרץ שלמה 66
חולון.
סדר יום:
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – הארנונה.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – מצוקת חניה.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – חצרות בניינים מגורים כ –  51%חנייה
בהסכמת דיירי הבית.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה עינב קפלן בנושא  -ביטול השלמת חיובי ארנונה בשל
משבר הקורונה.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה עינב קפלן בנושא – כמה מעטפות כניסה לחניות סומנו
ברחבי העיר?
 .6שאילתא – של חבר המועצה ניסן זכריה  -בנושא מכרז לפינוי אשפה.
* .7שאילתא – של חבר המועצה ניסן זכריה – בנושא מ"מ נוסף לראש העירייה.
* .8שאילתא – של חבר המועצה מייקל בוזגלו – בנושא מדיניות העירייה בעניין התבטאות
עובדים בנושא פוליטי.
* .9שאילתא – של חבר המועצה זאב ניסים – בנושא עובדי עירייה בשיח פוליטי מהי
המדיניות?
* .10שאילתא – של חבר המועצה זאב ניסים – בנושא תכנית בניית בניין העירייה ליד
המדיטק.
 .11אישור ביצוע קירויים על גגות מגרשי ספורט הכוללים מערכות פוטו וולטאים  +לקיחת
הלוואה +אישור ערבות עירייה
 .12אישור הסכם עירייה – חכ"ל ,מערכות פוטו וולטאים על גגות.
 .13חוק עזר לחולון (תיעול) (תיקון) התש"ף – .2020
רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

 .14תיקון חוק עזר לחלון (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,לעניין הנחות.
 .15אישור פרק הנחות לשנים .2021 - 2020
 .16טבלאות חלוקת כספי תמיכות במוסדות דת ואירגוני נוער (תקציב שכר דירה) תנועות נוער
(תקציב שכר דירה).
 .17פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תקציב  2020לעמותות חינוך ,רווחה ,תרבות בריאות.
 .18דו"ח ועדת השקעות לתקופת אפריל – יוני שנת .2020
 .19אישור חוזה מכר  6/2020אלכסנדר דניאלוב.
 .20מינוייה של הגב' ליאת גווילי מיוחס –מנהלת מח' רישוי עסקים כמפקחת רישוי עסקים
לרבות אכיפת התו הסגול ועטיית מסכה.
 .21בקשה לאישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .22עדכון תקציב רגיל לשנת.2020
 .23עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת .2020
 .24הודעה על תרומה של קרן ידידי העיר חולון.

בברכה

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה

