פרוטוקול מועצה מס' 8/2015
מישיבת מועצת העיר מן המניין ,אשר התקיימה ביום רביעי ,02/09/15 -
בשעה  ,18:00בחדר הישיבות ,בבניין העירייה.
נוכחים:

נעדרו:

השתתפו:

מר דוד אבן צור

-

ראש העיר

גב' שיראל בר

-

מ"מ ראש העיר

מר אדם אמילוב

-

סגן ראש העיר

מר אלי כהן

-

סגן ראש העיר

מר ג'נו פלס

-

סגן ראש העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

מר אלכס פורטנוי

-

חבר מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי

-

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי -

-

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש

-

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם

-

חברת מועצת העיר

גב' מרגריטה קוזאקוב -

חברת מועצת העיר

מר אורן איבגי

-

חבר מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר

-

חברת מועצת העיר

מר יניב שנקר
מר שלמה הולנדר -
מר ניקולאי דוברדאייב -
עו"ד דקל קורש
מר רועי לוי
מר נתי זילברמן

הישיבה החלה בשעה.18:00 :

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מהנדס העיר
יועץ משפטי
מבקר העירייה
דובר העירייה

סדר היום:
 .1אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1630בניית מוסד חינוכי בסביונים ים
ע"ס  ,₪ 3,693,880סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 3,623,880התוספת ,₪ 70,000
הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 3,693,880המימון מענק משרד החינוך.
 .2אישור תב"ר מס'  - 1637מגדל הצלה בחוף זבולון ע"ס  ,₪ 170,000המימון:
מענק משרד הפנים.
 .3אישור יציאת משלחת בת  5חברים לביקור גומלין בעיר פוטי שבגיאורגיה
במסגרת ברית ערים תאומות.
**************
 .1אישור הגדלה מס'  1לתב"ר מס'  - 1630בניית מוסד חינוכי בסביונים ים
ע"ס  ,₪ 3,693,880סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 3,623,880התוספת ,₪ 70,000
.
הסכום החדש עומד ע"ס  ,₪ 3,693,880המימון מענק משרד החינוך
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי לנוכח המצב של
חוסר בכיתות לימוד בביה"ס נוצר הצורך במבנה יביל ולכן אנו
נאלצים להגדיל את התב"ר.
אני מציע לאשר התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .2אישור תב"ר מס'  - 1637מגדל הצלה בחוף זבולון ע"ס  ,₪ 170,000המימון:
.
מענק משרד הפנים
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין כי בניית המגדל
ממומנת ע"י משרד הפנים ובהפעלה מוקדמת.
אני מציע לאשר התב"ר הנ"ל

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

 .3אישור יציאת משלחת בת  5חברים לביקור גומלין בעיר פוטי שבגיאורגיה
.
במסגרת ברית ערים תאומות
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומציין את החשיבות ביציאת
המשלחת לביקור גומלין וחיזוק היחסים עם העיר התאומה.
אני מציע לאשר עקרונית את יציאת המשלחת ובישיבה הקרובה
נקבל החלטה לגבי שמות החברים.
רכישת הכרטיסים ע"ח הרשות ,השהייה ע"ח המארחים.
המשלחת תצא לאחר חג סוכות.

מר פיזיצקי:

 2כרטיסי טיסה כבר נרכשו בעבר ויש צורך לממש אותם

ראש העיר:

ניתן לצרף למשלחת גם אנשי עסקים.
אני מציע לאשר יציאת המשלחת.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

ראש העיר:

מביא לידיעת הנוכחים כי ביום חמישי הקרוב כולם מוזמנים
לישיבת מועצה חגיגית שלא מן המניין בנושא פתיחת שנת
הלימודים ,פרידה מהמנהלים הפורשים וקבלת המנהלים
החדשים.
הישיבה תתקיים במתחם ה v.i.p. -בקיריון ,כולכם מוזמנים.
נועל את הישיבה.

_________________
פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה
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_______________
דוד אבן צור
ראש העיר

