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  :על סדר היו$

  
 ייהדיווח ראש העיר   .1
 29.11.09  מיו�9' רי� שנדונו בוועדת כספי� מס"אישור תב .2
  חידוש היתרי� למשיכות יתר  .3
                                                                                               אישור לקיחת הלוואה לכיסוי גרעו# מצטבר.      4
     

     .את הישיבה פותח ייהראש העיר
  
  
     דיווח ראש העירייה.  1
  

  יצאו הודעות לעובדי העירייה כיצד. 13.4.2010 � ראש העירייה הודיע שנקבעו בחירות בערד ב1.1     
  .בהתא� לחוזר משרד הפני�,            לנהוג

  
    .יי� שני� לערד באירוע יפה בהפקה מקומית וע� כשרונות מקומ47בשבוע שעבר נחגגו  1.2     
  

   בתשובה לשאלת מר אריה קליינמ# דיווח ראש העירייה כי אי# התקדמות בנושא מעבר הגנז'1.3     
   .למרות שיש החלטה עקרונית של הממשלה,            הלאומי לערד

  
  ל לא"צה. ל לנגב"  בתשובה לשאלת מר אריה קליינמ# דיווח ראש העירייה על סטטוס מעבר צה1.4    

  .ל" סיכ� את הנושא התקציבי ולכ# הסוכנות חזרה בה מהקצאת מרכז קליטה יפית לצה          
  .לקד� את הנושאמנסה ראש המינהלת החדש מר חזי משיטה .  עדיי# לא נסגר–לית "           השכונה הצה

  .           בשלב זה ללא הצלחה
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�ב  9'  מסרי$ שנדונו בועדת כספי$"אישור תב .2.091.192   
 

  9/2004236' החלטה מס
  ועדת כספי$ו ב והומלצורי$ שנדונו"תבה  את פה אחדאישרוממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  : כמפורט להל�29.11.09�ב
  מקר� לעבודות פיתוח למטרת תיקו� מקלטי$ - 118,000סכו$ של ת בהקצ �505ר " תב 2.1

  .        בשכונות גבי$ ומעו"
  הסדרי "�ל" ס לבאות הסדר תנועה להורדת תלמידי$"ביה "�ר מ"שינוי ש$ התב � 438 ר"תב  2.2            
  ".עופרי$�ס יעלי$" בי–          העלאת והורדת תלמידי$ הקטנת סובה          

  מקר� לעבודות - 9,000ממשרד התחבורה והעברה בס�  - 36,000 הקצבת סכו$ של � 506ר "  תב2.3            
  .2009                   פיתוח למטרת פעולות לבטיחות בדרכי$ 

  מהמועצה להסדר ההימורי$ בספורט והעברה בס�  - 200,000 בס� ו$כ הקצבת ס� 507ר "  תב2.4            
  . תכנית ווינר לקהילה–מקר� לעבודות פיתוח למטרת הקמת מתקני ספורט קהילתיי$  - 30,000                   

   -51,543ממשרד החינו� והתרבות והקצבת סכו$ של  - 77,315 הקצבת סכו$ של �425ר "  תב2.5            
  .                  מקר� לעבודות פיתוח למטרת רכישת מתקני בטחו� 

  בהתא$,  -1,252,296ר לכיסוי נזקי$ בביטוח עצמי עד הסכו$ של " הגדלת התב� 273ר "  תב2.6            
  .השוט" בשני$ האחרונותתקציב ה                    להעברות מ

  מקר� העזבונות למטרת הקמת נקודות הצללה במגרשי - 100,000ל  הקצבת סכו$ ש– 510ר "  תב2.7            
  .                   המשחקי$ בערד

   600 עד הסכו$ של –ר לשיפור ופיתוח מערכות ביוב וניקוז עירוניות " הגדלת התב– 167ר "  תב2.8            
  ).ביוב(מקר� לעבודות פיתוח  - 100,000ת י העבר"ח ע"                   אלש

        
  
   חידוש היתרי$ למשיכות יתר . 3
  

   לא נוצלו מאחר העירייה ניהלה  תקציב2009     ראש העירייה הסביר כי ההיתרי� לקבלת הלוואות לשנת 
  מקווי� שלא ניאל,.  + 500,000 �בכ' שלא נלקחו ההלוואות נגר� חסכו# בריביות של למעלה מ.      מאוז#

   .   לקחת הלוואות א' אנו נערכי� לאפשרות  
  

  093463/' החלטה מס
   אתלחדש 29.11.09הכספי$ מיו$  את המלצת ועדת אישרו פה אחדממונה המליאת מועצת העיר חברי   

  : מהבנקי$ הבאי31.12.2010$ ועד 1.1.2010היתרי$ לקבלת הלוואות לזמ� קצר לתקופה שבי� ה
�בנק הפועלי$   1,950,000-   

�נק לאומי ב       1,700,000-   
�בנק דקסיה      2,000,000-   

  .ל"משכו� הכנסות העירייה לטובת הבנקי$ בסכומי$ הנהמש� אושר וכ� 
  
  
  לקיחת הלוואה לכיסוי גרעו� מצטבר.  4
  

   וכעת אנו באי� לאשרר י המועצה " ע     ראש העירייה הבהיר כי למעשה ההלוואה אושרה לפני שנתיי�
     .מבנק הפועלי� ובנק דקסיה שהתקבלו התנאי�       את

  
  096344/' החלטה מס

  ס" גרעו� נצבר ע כיסוי ליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד לקיחת הלוואה לטובתחברי מ
  :כמפורט להל�, י הבנקי$"בתנאי$ שהוצעו ע, 251' ר מס" מתבח" מלש3.4

  . לשנה4.29%וד מדד  או צמ0.4+  שנה ריבית פריי$ 15 עד �בנק דקסיה 
  . לשנה4.2% או צמוד מדד 0.6+  שנה ריבית פריי$ 15 עד �בנק הפועלי$ 

  .ינוהל משא ומת� מול הבנקי$ טר$ לקיחת ההלוואה
  .ל" משכו� הכנסות העירייה לטובת הבנקי$ בסכו$ הנ אושרוכ�
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  היתרי עבודה נוספת.  5
  

  .לפי רשימה מצורפתבקשות להיתרי עבודה נוספת  11 צהע לאישור המוות     מובא
  'של מח יש המלצות. בעירייה  השוטפתה     העבודה הנוספת היא של שעות ספורות ולא תפגע בעבוד

  י"היא בתשלו� ע מהבקשות ה# של סייעות והעבודה הנוספת 9 שציינה כי לית" אנוש והמנכ משאבי    
  .ת"במסגרת פרויקט מיל,      משרד החינו'

  
  095634/' החלטה מס

   .ברשימה עובדות המפורטותה 11 � ל אישרו פה אחד עבודה נוספתממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  
  
  ")ל"חכ("מ " לפיתוח ערד בעחברה הכלכליתיריייה לבי� העהסכמי$ אשרור ועדכו� .  6
  

  096634/' החלטה מס
  כ� אישרוכמו . 2009 � ו 2008את ההסכמי$ לשני$  ו פה אחדראישרממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  בי� העירייה לחברה בהתא$ לעקרונות שסוכמו ע$ הסכמי$ עדכו� החברי מליאת מועצת העיר הממונה 
�ב בוועדת הכספי$שנדונו ו הכלכלית 29.11.09.  

  ל מקבלת מהעירייה "הסכ$ המסדיר את השירותי$ שחכ. א
�מ) 'מיחשוב וכו, הנדסה, אחזקה(ל לעירייה בגי� שירותי$ שוני$ "     הפחתת תשלומי החכ 10,000-   

  ל לעירייה עבור שירותי ייעו%"הפחתת תשלומי החכ). מ"לא כולל מע(לחודש  - 6,000 �     לחודש ל
  ל בגי�"כמו כ� הסדרת החזר לחכ). מ"לא כולל מע(לחודש  - 3,000 �לחודש ל - 4,000 �     משפטי מ

  .      הוצאות תפעול מרכז המבקרי$
  עירייהל על פרוייקטי$ של ה"הסכ$ ניהול ופיקוח של החכ. ב

  שלו$ עבור ניהולאחוז הת,     עדכו� אחוזי תשלו$ עבור ניהול פרוייקט באופ� שככל שהפרויקט גדול יותר
  :כמפורט להל�,     ופיקוח נמו� יותר

  .ח" מלש10 מעל 0.5 %,  ח" מלש10ח ועד " מלש5 � מ0.75%, ח" מלש5 עד 1%    
  .י היוע% המשפטי"על סמ� עקרונות אלה ייערכו הסכמי$ מתוקני$ ע    
  
  
       
  . הישיבה ננעלה  
  
  
  

  לב�   גדעו� בר                                   
  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            

    וראש העירייה                              


