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  22' פרוטוקול מס
  

פרוטוקול מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין שהתקיימה 
   18:35 בשעה 7.6.2015, ה"בסיוון התשע' ביום ראשון כ

  בחדר הישיבות
  
  

   ראש העיר–אליהו זהר   :נוכחים
  , שלומי מלכה, בצלאל מזרחי, חיים שטיינר, מישל טפירו, שמעון חזן    

  , בוריס בורוכוב, יוסי סולימני, חדדיוסי , ר שלום אלדר"ד, שי סיום
  גדעון מהרי , דוד גלעם

  
צביקה , ל " מנכ-תמיר היזמי, מ מזכיר העירייה" מ–אריה פיקל   :משתתפים

   חשב מלווה -אבי גרינברג, ש" יועמ–לוי -ד עידית יפת"עו,  גזבר-דוידי
  
  

  ראש העיר פותח את הישיבה
  

  מבקש מהגזבר להקריא את מהלך הישיבה
  

  ר מקריא את מהלך הישיבהזבהג
  

  על סדר היום 
  

ניתן לעיין  (14.1.2015 -אישור פרוטוקול ועדה למחיקת חובות מה 
 ) בפרוטוקול אצל גזבר העירייה 

 אישור הצטרפות העירייה לתאגיד מים 

   12/2015 עד סוף  –הארכת תוקפם של חוקי עזר  
 רים"אישור תב 

  
  

  אישור פרוטוקולי הוועדה למחיקת חובות 
ככל הידוע לי עיינו מספר חברי . לחברי המועצה ניתנה אפשרות לעיין בפרוטוקולים

  .מועצה בפרוטוקולים
  :ראש העיר מבקש את אישור המליאה להחלטות הוועדה מהתאריכים

19.3.2012 ,12.2.2014 ,30.3.2014 ,15.7.2014 ,5.7.2014 ,4.12.2014 ,18.5.2015  
  

  ומעמיד בקשתו להצבעה
  

  94 ' החלטה מס
לאשר את בקשת ראש ) גדעון מהרי, יוסי סולימני( נמנעים 2 בעד  12 :מחליטים

  העיר
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  הצטרפות העירייה לתאגיד מים וביוב 
  גזבר

  מ "ר בע.מ.נדון עכשיו בהצטרפות העירייה לתאגיד המים והביוב ת
  

  ראש העיר
  מעביר את רשות הדיבור לחברי המועצה

  
  דיון שהתקיים מרבית חברי המועצה נטלו חלק ב

  
  ראש העיר

אני מבקש את אישור , אחר שמיעת הגזבר וחברי המועצה ל, מסכם את הדיון
 מ"ר בע.מ.יריית קריית מלאכי לתאגיד המים והביוב תעלהצטרפות המועצה 

 עיריית קריית תמחליטה מועצ, 2001-א"התשס, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב
ר .מ.מניות בתאגיד המים והביוב תמלאכי לאשר את הצטרפותה כחברה בעלת 

וזאת בכפוף להשלמת המשא והמתן להצטרפות העירייה וקבלת אישור , מ"בע
  .הממונה על תאגידי המים והביוב

או /גזבר להשלמת המגעים עם התאגיד וההמועצה מסמיכה את ראש העירייה ו
וכן לחתום על הנוסח הסופי של הסכם ההצטרפות לתאגיד , בעלי המניות בו

   17.4% -התקנון ובלבד שחלקה של העירייה בהון המניות של התאגיד לא יפחת מו
ולעירייה יהיו לפחות דירקטור אחד קבוע ודירקטור אחד בסבב עם המועצה 

  .המקומית גדרה בדירקטוריון התאגיד
  

  ומעמיד בקשתו להצבעה
  

  95' החלטה מס
) גדעון מהרי, וד גלעםד, בוריס בורוכוב, יוסי סולימני( נגד 4 בעד  9: מחליטים

  לאשר את בקשת ראש העיר
  

  הארכת תוקפם של חוקי עזר
  ש מסבירה את הנושא"היועמ

  
:  החליטה העירייה להאריך את חוקי העזר הבאים83'  החלטה מס19' בישיבה מס

   30.8.2015פ עד לתאריך "תיעול ושצ, סלילת רחובות, היטלי פיתוח
  

   31.12.2015העיר מבקש להאריך את חוקי העזר למועד נוסף עד ליום ראש 
  

  ומעמיד בקשתו להצבעה
  

  96' החלטה מס
בוריס בורוכוב ) (גדעון מהרי, דוד גלעם, יוסי סולימני( נמנעים 3 בעד  9: מחליטים

  לאשר את בקשת ראש העיר ) לא השתתף בהצבעה
  

  רים"אישור תב
  גזבר

  : רים הבאים"מליאה לתבראש העיר מבקש את אישור ה
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  : להלן השינויים 2012לאחר ההסבה שהוגשה למשרד הפנים בשנת     523ר "תב
  .שינוי מיקום ושם הפרויקט 

שיקום כביש גישה  בית עלמין במקום שיקום :  ר "השם החדש לתב
  בוטינסקי 'כביש ז
במצב הנוכחי בכרטסת משרד הפנים מופיע השם שיקום  : הסבר 

  בוטינסקי ' שיקום כביש ז–ית עלמין בהשוואה לרשות כביש גישה ב
  

   ₪ 100,018ס "   ע2015לשנת ) חינוך( שיקום שכונות      733ר "תב
   ₪ 100,018משרד החינוך  : מקורות מימון                
   ₪ 100,018הוצאות שונות :          שימושים                

   

   ₪ 202,500ס " ע2015רווחה חינוכית לשנת     734ר "תב
   ₪ 202,500משרד החינוך  : מקורות מימון                
   ₪ 202,500הוצאות שונות :          שימושים                

  

  בקשה להסבה 

 ₪ 100,000ס " ע1000657249' בקשה להסבת  הרשאה של משרד הפנים  מס .1
קיר  ( 200,000₪ס " ע1000295602' ו את ההרשאה מס) רכישת בובקט (

  .לפרויקט שיקום מערכת ההשקיה בעיר ) תומך באצטדיון העירוני

בקשה לאחד שתי הרשאות  של משרד הפנים להרשאה אחת  להלן מספרי  .2
ס " ע1000530582' ו הרשאה מס ₪ 1,200,000ס " ע1000405091: הבקשות 
 ) .הנדסה וגבייה (ל הרשאה אחת  על שם שיפוץ מבני העירייה  ₪ 320,000

  . 1/10/2014 מתאריך 14יש לבטל את ההסבות מישיבה מס .   3
 

  

   ₪ 1,409,206ל  ₪ 729,206מ  ₪ 680,000בניית גן ילדים הגדלה ב    660ר "תב
   ₪ 680,000 ל 0קרן לעבודות פיתוח מ : מקורות מימון                  

      ללא שינוי 729,204                     משרד החינוך                              
              ₪  659,456מ  ₪  680,000עבודות קבלניות הגדלה ב :         שימושים 

   ₪ 1,339,456 -ל                          
  ללא שינוי  ₪  26,000רכישות                                                   
  ללא שינוי  ₪  43,750הוצאות תכנון                                                   

  

   ₪ 240,000ס "טיפול מפגעי פסולת בניין באמצעות מחזור  ע      737ר "תב
   ₪ 240,000משרד להגנת הסביבה  : מקורות מימון                        
   ₪ 240,000עבודות קבלניות  :  שימושים                        

  
  

  ומעמיד בקשתו להצבעה
  

  97' החלטה מס
   פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר :מחליטים

  
  19:50הישיבה ננעלה בשעה 

  הישיבה כולה הוקלטה
  
  

_________________          ________________  
         אליהו זהר                  אריה פיקל

        ראש העיר             מ מזכיר "     מ
       


