פרוטוקול מס' 76

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום רביעי ,א' בשבט התשע"ח17.1.2018 ,
בשעה  18:40בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,חיים שטיינר ,מישל טפירו ,בצלאל מזרחי ,מיכל מגן,
יוסי סולימני ,שי סיום ,גדעון מהרי ,בוריס בורוכוב

חסרים:

ד"ר שלום אלדר ,דוד גלעם  ,משה מלייב

משתתפים :צביקה דוידי – גזבר ,נעם רווחה -אדריכל ,מיכאל בן שטרית -מנהל
מחלקת חינוך ,שולמית הדר -מנהלת מדור גגנים  ,אלי ג'אן (מ"מ
דוברת)
מ"מ ראש העיר שמעון חזן פותח את הישיבה כאשר ראש העיר יושב לידו ועדיין
מחלים מניתוח ולכן מ"מ ראש העיר שמעון חזן מנהל את הישיבה.
שמעון חזן
על סדר היום
 אישור  2פרוטוקולים מהועדה למחיקת חובות
 אישור תב"רים
שמעון חזן
אישור פרוטוקולים למחיקת חובות
אני מבקש את אישור המליאה למחיקת חובות עפ"י הפרוטוקולים הבאים:
 פרוטוקול הועדה למחיקת חובות מה 22.6.2017 -ע"ס ₪ 2,072,686
 פרוטוקול הועדה למחיקת חובות מה 19.10.17 -ע"ס ₪ 8,928,648
יוסי סולימני ביקש לעיין בפרוטוקולים תוך כדי הישיבה והפרוטוקולים הועברו
אליו .
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 311
מחליטים 7 :בעד  3נמנעים (יוסי סולימני ,גדעון מהרי ,שי סיום)
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שמעון חזן
אישור תב"רים
אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים הבאים:
תב"ר 887

שינויים והתאמות במוסדות חינוך לשנת  2017ע"ס ₪ 1,500,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 1,500,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 1,500,000

תב"ר 888

החלפת עמודים ברחבי העיר ע"ס ₪ 500,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 500,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 500,000

תב"ר 889

רישות מצלמות ברחבי העיר ע"ס ₪ 500,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 500,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 500,000

תב"ר 891

עבודות שינויים והתאמות מוסדות חינוך עבור ת"ת ובי"ס ישורון
ע"ס ₪ 1,018,955
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 1,018,955
שימושים  :עבודות קבלניות₪ 1,018,955

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 312
מחליטים :לאשר פה אחד את הבקשה
תודה לחברי המליאה

הישיבה הסתיימה בשעה 18:52
הישיבה כולה הוקלטה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
שמעון חזן
מ"מ ראש העיר
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