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  1.3.11מיום  113/' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס
        

       
   מ וסגן ראש העיר"מ, מר מקסים אוקנין  :משתתפים

  סגן ראש העיר, מר משה קווס
  חבר מועצה, מר בני בן שושן    

  חברת מועצה, מרים שימן' גב
   חבר מועצה, מר חיים מזרחי

  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי
  ) 19:10הגעה בשעה (  מועצה חבר, מר יצחק וייס

  חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה, מר דודו שי

  
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון    :נוכחים

  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו    
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב    
  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    
  עוזר ראש העירייה, מר ולד סנדלרסקי    

  
  ראש העיר , וסקובטלי פל' גב  :נעדרים

  סגן ראש העיר, מר משה אדרי
   חברת מועצה, נעמי מיצד' גב    

  חבר מועצה, מר שלמה מונסונגו
  חבר מועצה, מר אורון קליימן
   חבר מועצה, מר דודו אוחנונה

  
  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול

  
  :על סדר היום

  

 .נשלח זה מכבר, 1.2.11ום מי 1' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס •

 .ב"רצ, לאישור 1.2.11מיום  2/2011' פרוטוקול וועדת הקצאות מס •

 .ב"רצ, לאישור 8.2.11מיום  3/2011' פרוטוקול וועדת הקצאות מס •
 .ב"רצ, לאישור 27.2.11מיום  4/2011' פרוטוקול וועדת הקצאות מס •
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  06:19מועד פתיחת הישיבה 

  
  

  :על סדר היום
  

 . 1.2.11מיום  1' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס •
  

  :נערכה הצבעה
  

  נמנע        נגד        בעד
    ------         -------       מקסים אוקנין  

  משה קווס
  בני בן שושן
  מרים שימן

  חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  דודו שי 
  
  

רוטוקול ועדת כספים מועצת העיר מאשרת פה אחד את אישור פ: החלטה
  1.2.11מיום  1' מס

  
  

  

 .1.2.11מיום  2/2011' פרוטוקול וועדת הקצאות מס •
  

  :  הערה

  
לאחר עיון בנוסח הפרוטוקולים של ועדת ההקצאות שצורפו  –עץ המשפטי והי, חיים שימן

מיום  4/2011' ומס 8.2.11מיום  3/2011' מס, 1.2.11מיום  2/2011' מסהיום  להצעות לסדר
המשנה באופן מהותי את החלטות טעות נפלה  כפי שנרשמועולה כי בהחלטות הועדה  ,27.2.11

  .ם מסדר היוםתדהור לעמליץ הועדה ולכן הריני לה
  
  

הפרוטוקולים של  ברישוםטעות שנתגלתה  עקבבהתאם להמלצת היועץ המשפטי ו
ם הדנים באישור הפרוטוקוליהסעיפים  יורדים, ועדת ההקצאות שעל סדר היום

  .מסדר היום
     
  

   19:15הישיבה ננעלה בשעה 
  
  
  
  
  
  

                        
  מקסים אוקנין                 
 מ ראש העיר"סגן ומ                


