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  ייהלשכת ראש העיר
  

  1020לשנת  20הממונה מספר מליאת מועצת העיר  פרוטוקול
   2010.3.3 יךשהתקיימה בתאר

  
  

  ייהראש העירו הממונה הוועדהר "יו ,לב - ר גדעון ברמ  :משתתפים
  חברת הוועדה הממונה, עטרה מרכוס' בג  
                                  חבר הוועדה הממונה, מןנאריה קלייר מ  
  חבר הוועדה הממונה, מר ניר שמואלי  

  
    חבר הוועדה הממונה, מר אילן עמר  :נעדר

                              
  לית העירייה"מנכ, לילך מורגן' גב           :נוכחים

  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב                        
   היועץ המשפטי, שימןד חיים "עו                        

  מבקר העירייה, ח שמעון בארי"רו                 
  עוזרת ראש העירייה, שני דוייב' גב                        

                
   

  ייהמנהלת לשכת ראש העיר, שוש דואק' גב : רשמה פרוטוקול
    

  
  :על סדר היום

 ייהדיווח ראש העיר   .1
 3.3.10מיום  02' כספים מס רים שנדונו בוועדת"אישור תב .2
   2009י לשנת נלרבעון הש הסקורח "הדואישור .      3
  2009ח הכספי לרבעון הרביעי לשנת "הצגת הדו .     4
  אכיפה מינהלית –גביית ארנונה .      5
  שונות.      6
        

    .פותח את הישיבה ייהראש העיר
  
  .ה חגיגית טרום הבחירותתתקיים ישיבת מועצ 2010לאפריל  7' ביום ד -
  
  בהשתתפות, לבקשת מר ניר שמואלי יתקיים דיון פנימי לפני ישיבת המועצה הקרובה בנושא אורט -

  .החינוך של העירייה' מנהלת מח   
  
  דיווח ראש העירייה.  1
  

  .בסוכות באותה מתכונת של שנה שעברה כנראה הפסטיבל ייערך. כנראה פסטיבל ווליום ערד חוזר 1.1
  .סלקום עדיין אין סיכום סופי עם       

  .שאול סוטניק מר ל מפעל הפיס"בהשתתפות מנכ 2010למרס  14 -תתקיים ב –חנוכת היכל הספורט  1.2
  .ישראל ורוסיה בכדוריד העתודה של נבחרותבין יתקיים משחק ידידות חגיגי       
  .סטף ורטהיימר התורם מר  בנוכחות 2010למרס  17 -חנוכת בית הספר התעשייתי צור ערד תתקיים ב 1.3
  .לאפריל 7 -לקיימה בהכוונה –חנוכת מרכז היסעים  1.4
  .הקבלן חזר לעבודה –המרכז המסחרי  1.5
  לא סיימה הדיונים ותקיים ישיבה נוספת, 1.3.2010 -וועדת ההתנגדויות בישיבתה ב – 31כביש  1.6
  .22.3.2010 -ב      
  .נון ובנייה אישרה אתמול את הקמת הישוב הדתי כסיףהמועצה הארצית לתכ –כסיף  1.7
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  .כ שלי יחימוביץ לגבי סיום כהונת הוועדה הממונה בערד"התקבלה תשובת שר הפנים לשאילתא של ח 1.8
  ראש לא התקיים כל דיון עם, השר תשובתלאמור בכ יחימוביץ המציין מפורשות כי  בניגוד "יצא מכתב לח      
  .ל או ראש מינהל השלטון המקומי או הממונה על המחוז"או המנכ, י השר"לא ע, העירייה בנדון      

  
   10.3.3- ב  20' מס רים שנדונו בועדת כספים"אישור תב .2

  
  10/208356' החלטה מס

  רים שנדונו והומלצו בוועדת כספים"אישרו פה אחד את התבממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  :כמפורט להלן 3.3.10- ב  02' מס
  ר"מתב₪  3,540ממשרד להגנת הסביבה והעברת סך של ₪  31,860 סכום שלהקצבת  -439ר "תב  2.1

  .ס"למטרת הצטיידות לאירועי חומ –פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה  -  405        
  .ורט למטרת שיפוץ מגרש הכדורגלממשרד התרבות והספ₪  100,000הקצבת סכום של  -  440ר "תב  2.2            

  מקרן לעבודות₪  5,444תחבורה והעברה בסך ממשרד ה₪  49,000הקצבת סכום של  -  441ר "תב  2.3            
  .2010מימון פעולות לבטיחות בדרכים למטרת  פיתוח                   

  -  375ר "והחזרת סכום זה לתב₪  93,000בסך  –ס שלם חלמיש "בי –ר "הקטנת התב  -  420ר "תב  2.4            
  .פיתוח העיר                   

  -  375ר "והחזרת סכום זה לתב₪  191,421בסך  - ס שלם אבישור"בי -  ר"קטנת התבה -  421ר "תב  2.5            
  .פיתוח העיר                   

  למטרת תיקון תקלות) צנרת(עבודות פיתוח מקרן ל₪  200,000הקצבת סכום של  -  254 ר"תב  2.6            
  ".עבודות מים וביוב" -ל" טיפול במערכת המים העירונית" - ר מ"במוסדות חינוך ושינוי שם התב                   
  .למטרת פרוייקטים בחינוך רן לעבודות פיתוחמק₪  106,370הקצבת סכום של  - 362ר "תב 2.7

  .להגנת הסביבהממשרד ₪  165,000 - ו₪  223,200ם של מיהקצבת סכו. א -  398ר "תב 2.8            
  "תנועת אור"מ₪  650,000עד הסכום של ₪  660,000הקטנת הקצבה בסך . ב                                       

  .בהתאם לחוזה) משפחת רודרמן(                                           
  ערד"פיתוח העיר לטובת פרוייקט  – 375ר "מתב₪  90,800העברה בסך . ג                                       

  ".עיר ממחזרת                                            
  - ₪  25,000ס "פתיחת סעיף תקציבי עבור הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים ע -  465ר "תב  2.9           

  .                  לי בטיחות בבנייהכל אכיפת                  
  .מקרן לעבודות פיתוח למטרת הקמת מחסן חירום₪  60,000 הקצבת סכום של -  509ר "תב 2.10          

   
  
   2009לשנת שני רבעון סקור ח "דו. 3
  

  י"ע נחתםמאחר ועדיין לא . אשר המליצה לאשרו, בוועדת הכספים הבוקרהוצג ח "הדו -ראש העירייה     
  .בכפוף לאישור משרד הפנים מועצת העיר הממונה מליאתלאישור  מובא ,משרד הפנים    
  

   20106359/החלטה 
  בכפוף, 2009ח הסקור לרבעון השני לשנת "חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הדו

  .לאישור משרד הפנים
  
  30.12.09ליום  2009ח רבעון רביעי לשנת "דו. 4
  

  שהועבר 2009שנת  לסיכום הרבעון הרביעי ח"דואת  לידיעת מליאת מועצת העיר הציגש העירייה רא    
  ח "מלש 3 -הגרעון המצטבר צומצם בכ. ₪  100,000 -כ של עודףהשנה הסתיימה ב.  למשרד הפנים    

  .ח"מלש 15 -כועומד על נוספים     
  
  לעמותה לקידום הכדורגל₪  150,000אישור תמיכה בסך . 5
  

  לעמותה לקידום₪  150,000תמיכה בסך  השאישר 25.2.10הובא לאישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום     
  .הכדורגל    
  הבקשה. היועץ המשפטי הסביר כי העמותה הגישה בקשה מסודרת שעומדת בכל התבחינים של העירייה    
  להגיש אגודהוהוציא דרישה ליים מבקר העירייה עבר על הדוחות הכספ. נבדקה ולא נמצאו ליקויים    
  .ביאורים נוספים    
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  20106063/החלטה 
  ,כדורגללעמותה לקידום ה₪  150,000אישרו פה אחד תמיכה בסך  הממונה  חברי מליאת מועצת העיר

  .הנדרשות בכפוף להשלמות
  
   %50 אישור הגדלת חוזה ריבוד כבישים עד. 6
  

  ח כאשר הקבלן הציע הצעה נמוכה של "מלש 1.6שהתקציב לריבוד הכבישים עמד על  ראש העיר הציג     
  בהם אנו יכולים לרבד יותר כבישים מאשר₪  500,000 -כלכן עומדת יתרת תקציב של . ח"מלש 1.1 -כ     
  לולה עמכרז נוסף  כי הוצאת קיים חסכון וכן קבלן הנוכחיה י"ביצוע עבהיועץ המשפטי הרחיב ש  .תוכנן    

  הקבלן זול יותר מאחר והוא מייצר בעצמו את. וברציפותה באיכותה, עבודהבהמשך ה לפגיעה לגרום     
  .האספלט    
  

  20106163/החלטה 
  .במסגרת התקציב 50%אישרו פה אחד הגדלת חוזה ריבוד הכבישים עד  הממונה חברי מליאת מועצת העיר

  
  
  תוקף ההתפטרות. הודיע על התפטרותו מוועדת המכרזים אריה קליינמןחבר מליאת מועצת העיר מר . 7
                              .החל מהיום    

                                                                                                 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                              
  . הישיבה ננעלה 

  
  
  
  

  לב-גדעון בר                                      
  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"יו                   

   וראש העירייה                               


