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פרוטוקול מס' 32

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום חמישי,
י"ב בטבת התשע"ו 24.12.2015 ,בשעה  21:15בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומי מלכה ,בצלאל מזרחי,
שי סיום ,יוסי חדד ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב  ,דוד גלעם ,גדעון
מהרי

חסרים:

ד"ר שלום אלדר

משתתפים :אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דודי-
גזבר ,עו"ד עידית יפת לוי – יועמ"ש ,איתי קורן -מבקר
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
חידוש מסגרות אשראי לטווח קצר לשנת 2016
אישור תב"רים
החלפת נציג ברשות הניקוז
אישור תקנון קרן קרית מלאכי לפיתוח שאושר ע"י משרד הפנים
השבת קרקע למינהל – גוש  302חלקה 127
קביעת מועד לישיבות מן המניין
חידוש מסגרות אשראי
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לחידוש מסגרות האשראי לזמן קצר בבנקים בכפוף
להיתר משרד הפנים כמפורט:
בנק לאומי ₪ 2,100,000
בנק דקסיה ₪ 6,000,000
₪ 8,100,000
סה"כ
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 130
מחליטים  :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור תב"רים
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
תב"ר 748

ייעול מערכת השקיה הקטנה ב ₪ 300,000
מ  ₪ 1,500,000ל ₪ 1,200,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הקטנה ב ₪ 300,000
מ  ₪ 1,500,000ל ₪ 1,200,000
שימושים  :עבודות קבלניות הקטנה ב  ₪ 300,000מ ₪ 1,500,000
ל ₪ 1,200,000
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תב"ר 791

שיקום גינות ברחבי העיר ע"ס ₪ 300,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 300,000
עבודות קבלניות ₪ 300,000
שימושים :

תב"ר 743

בניה ,שיפוץ והצטיידות מח' רווחה ושפ"ח ע"ס ₪ 200,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 200,000
שימושים :עבודות קבלניות ₪ 200,000

תב"ר 762

שיפוץ מבנה העירייה ע"ס ₪ 100,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 100,000
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 100,000

בקשה לשינוי שם תב"ר הקיים
תב"ר 660

החלפת שם התב"ר מבניית גן ילדים לבניית גן ילדים גן מנחם
מקורות מימון ושימושים ללא שיוני .

תב"ר 789

הרחבת מעון יום לפי נוהל מעבר על סך ₪ 221,300
מקורות מימון  :משרד הכלכלה ₪ 221,300
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 221,300

עדכון תב"ר 715

בניית גן ילידם בשכ' גבעת הסביונים

עקב ביטול ההרשאה מס  2014/22/263על סך  ₪ 792,492וקבלת הרשאה חדשה
ומעודכנת לטובת בניית גן ילדים בשכ' גבעת הסביונים מס  2015/22/202ע"ס
. ₪ 1,469,064
להלן תב"ר  715המעודכן על סך ₪ 1,799,064
מקורות מימון  :משרד החינוך הקטנה מ  ₪ 792,492ל 0
משרד החינוך הגדלה מ  0ל ₪ 1,469,064
קרן לעבודות פיתוח הגדלה מ  0ל₪ 330,000
שימושים :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 877,315מ ₪ 689,843
ל ₪ 1,567,158
רכישת ציוד הגדלה ב  ₪ 26,000מ  ₪ 26,000ל ₪ 52,000
הוצאות תכנון ופיקוח הגדלה ב  ₪ 103,257מ  ₪ 76,649ל ₪ 179,906
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 131
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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החלפת חבר ברשות הניקוז
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה כי ד"ר שלום אלדר יהיה חבר ברשות הניקוז במקום
מר שלומי מלכה
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 132
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור תקנון קרן קרית מלאכי לפיתוח
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לתקנון קרן קרית מלאכי לפיתוח כפי שנשלח לחברי
המועצה ואושר ע"י משרד הפנים
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 133
מחליטים 10 :בעד  2נגד (סולימני ,גלעם) לאשר את בקשת ראש העיר
השקת קרקע לרשות מקרקעי ישראל
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להשיב את הקרקע הרשומה על שם עיריית קרית
מלאכי גוש  301חלקה  127ת.ב.ע  – 14/105/03/18המיועדת לאזור תעשיה ומלאכה ,
לרשות מקרקעי ישראל.
על פי בקשת ראש העיר ומספר חברי מועצה הנושא הורד מסדר היום
קביעת מועד לישיבות מועצה
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה כי ישיבות המליאה מן המניין יתקיימו בכל חודש
ביום רביעי הקרוב לתחילת החודש.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 134
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראשה העיר
הישיבה ננעלה בשעה 22:25
הישיבה כולה הוקלטה
________________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העיר

_______________
אליהו זהר
ראש העיר
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