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לשכת ראש העיר
פרוטוקול מליאת מועצת העיר הממונה מספר 01
שהתקיימה בתארי 26.01.09
משתתפי:

מר גדעו בר לב ,יו"ר הוועדה הממונה וראש העיר
מר אס לוי ,חבר הוועדה הממונה
מר איל עמר ,חבר הוועדה הממונה
מר אריה קליינמ ,חבר הוועדה הממונה

נוכחי:

מר אבי הלר ,מ"מ הממונה על מחוז דרו משרד הפני
גב' ליל מורג ,מנכ"לית העירייה
גב' רינה יוס ,גזברית העירייה
גב' דורית חורב ,מ"מ גזבר העירייה
עו"ד חיי שימ ,היוע" המשפטי
רו"ח שמעו בארי ,מבקר העירייה
מר ר צדיקריו ,עוזר ראש העיר ודובר העירייה

רשמה פרוטוקול :שוש דואק ,מנהלת לשכת ראש העיר
על סדר היו:
דיווח ראש העיר.
אישור תב"רי שנדונו בועדת הכספי ב26.1.09
הענקת זכות חתימה מטע ראש העיר למנכ"לית ומטע הגזברית לסגנית הגזברית ומנהלת הרכש
אישור חוק עזר לערד )העמדת רכב וחנייתו( התשס"ט 2008
העמדת שכרו של היוע( המשפטי על  85%משכר מנכ"ל ,בהתא לחוזר משרד הפני
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ראש העיר פותח את הישיבה.
 .1דיווח ראש העיר
1.1
1.2

במעמד מנכ"ל משרד התחבורה מר גדעו +סיטרמ +נחנ* מרכז התחבורה החדש של ערד.
התקיימה פגישה אצל מנכ"ל מע"צ אלכס ויז'ניצר בהשתתפות ראשי המועצות המקומיות של כסייפה
וחורה בנושא כביש  .31נעשי כל המאמצי לקד תיקצוב הכביש וכול מטי שכ לקידו
הפרוייקט.

 .2אישור תב"רי שנדונו בועדת כספי ב) 26.1.09רצ"ב פרוטוקול(
החלטה מס' 6288/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד התב"רי שנדונו והומלצו בועדת כספי ב. 26.1.09
 . 3הענקת זכות חתימה מטע ראש העיר למנכ"לית ומטע הגזברית לסגנית הגזברית ומנהלת הרכש
החלטה מס' 6289/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הצעת ההחלטה כדלקמ:
 מינוי מנכ"לית העירייה הגב' לילך מורגן כמורשת חתימה על הזמנות והמחאות בנוסף לראש העיר עד לסךשל  ₪ 10,000וזאת בהתאם לסעיף ) 191א( לפקודת העיריות )נוסח חדש(.
 מינויה של סגנית הגזברית גב' דורית חורב כמורשת חתימה בנוסף לגזברית העירייה על המחאות והזמנותעד לסך של  ₪ 10,000וזאת בהתאם לסעיף ) 191ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש(.
 מינוי מנהלת מחלקת הרכש הגב' חדווה ניפרבסקי כמורשת חתימה בנוסף לגזברית העירייה עלהזמנות עד לסך של  ,₪ 2,500וזאת בהתאם לסעיף ) 191ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש(.
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 .4אישור חוק עזר לערד )העמדת רכב וחנייתו( התשס"ט 2008
התקיי דיו +בא החוק יעזור לסוחרי המרכז ותושבי העיר או יזיק לפעילות המסחר.
החוק הועמד להצבעה.
הצביעו בעד :מר גדעו +בר לב ,מר אריה קליינמ.+
הצביעו נגד :מר אסי לוי ,מר איל +עמר.
החלטה מס' 6290/2009
החוק להעמדת הרכב וחנייתו לא אושר.

 .5העמדת שכרו של היוע" המשפטי על  85%משכר מנכ"ל
החלטה מס' 6291/09
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחת את שכרו של היוע" המשפטי על  85%משכר מנכ"ל,
החל ב  1פברואר .2009
 .6פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  09/09מיו 21.1.09
החלטה מס' 6292/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול ועדת ההקצאות.
 .7פרוטוקול ועדת הנחות מיו 25.1.09
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.

הישיבה ננעלה.

גדעו ברלב
יו"ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה
וראש העיר

