פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 27.12.11
מועד תחילת הישיבה 19:35

משתתפים :
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר מקסים אוקנין ,מ"מ וסגן ראש העירייה
מר משה קווס ,סגן ראש העירייה
מר משה אדרי ,סגן ראש העירייה
מר בני בן שושן ,חבר מועצה
גב' מרים שימן ,חברת מועצה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר בוריס סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר יצחק וייס  ,חבר מועצה
מר אורון קליימן ,חבר מועצה

נוכחים :
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
גב' דורית חורב ,מנהלת מחלקת גבייה
גב' אירית כהן ,מנהלת מחלקת מחשוב ויועצת לקידום מעמד האישה
נעדרים:
גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו ,חבר מועצה
מר דודי אוחנונה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר אורן עמית ,דובר העירייה
רשמה פרוטוקול  :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היום :

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  ) 25.12.11פרוטוקול המשך לישיבת ועדת תמיכות
שהתקיימה בתאריך  ,( 13.12.11מצ"ב.

בתקציב  2011היו  350,000אלף  ₪בתקציב מותנה לתמיכות כאשר אמרנו שאם יהיה כסף בסוף
השנה אז אנחנו נוכל לחלק עוד תמיכות ,הועדה המליצה על חלוקה בהתאם לתבחינים והחלוקה
היא כדלקמן :
לעמותת קידום הספורט בערד

₪ 235,000

לעמותה לקידום ענף הכדורגל

₪ 50,000

בית גלעד

₪ 65,000

זו המלצת הוועדה .
חיים שימן היועץ המשפטי – יוצאת חלוקה שיוויונית לכולם  ,הבקשות שהוגשו בתחילת השנה
היו של:
העמותה לקידום ענף הכדורגל

₪ 480,000

לעמותה לקידום הספורט בערד

₪ 811,000

לבית גלעד

₪ 240,000

חישוב הסכומים שהתקבלו עד היום והסכומים שהתווספו אנו מקבלים בממוצע  60%לכל עמותה
כשבית גיל עד קיבל את היתרה לצורך התפעול השוטף.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנע

טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
משה אדרי
בני בן שושן
מרים שימן
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
יצחק וייס
אורון קליימן

---

----

החלטה  :מועצת העיר מאשרת פרוטוקול וההמלצות של ועדת תמיכות מתאריך
25.12.11
הערה :והיה ואין שינויים בחלוקה חברי המועצה שנכחו במליאה מאשרים את פרוטוקול ועדת
תמיכות מתאריך 25.12.11
הישיבה ננעלה !
טלי פלוסקוב
ראש עיריית ערד

