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לשכת ראש העירייה
פרוטוקול מליאת מועצת העיר הממונה מספר  10לשנת 2009
שהתקיימה בתארי 30.12.2009
משתתפי:

מר גדעו בר לב ,יו"ר הוועדה הממונה וראש העירייה
גב' עטרה מרכוס ,חברת הוועדה הממונה
מר אריה קליינמ ,חבר הוועדה הממונה

נעדרו:

מר איל עמר ,חבר הוועדה הממונה
מר ניר שמואלי ,חבר הוועדה הממונה

נוכחי:

גב' ליל מורג ,מנכ"לית העירייה
גב' רינה יוס ,#גזברית העירייה
עו"ד חיי %שימ ,היוע& המשפטי
רו"ח שמעו בארי ,מבקר העירייה
גב' שני דוייב ,עוזרת ראש העירייה

רשמה פרוטוקול :שוש דואק ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היו:%
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דיווח ראש העירייה
אישור תב"רי שנדונו בוועדת כספי מס'  10מיו 30.12.09
אישור הסכ על הקצבת סכו של  " 230,000מהמועצה להסדר הימורי בספורט )תב"ר (063
תאגיד מי וביוב:
א .אישור הסכמי
ב .מינוי שני דירקטורי בתאגיד
אישור תיקו) טעות סופר בצו ארנונה  2010שאושר במליאה שלא מ) המניי) בתארי* 29.11.09
לידיעה פרוטוקול וועדת הנחות במיסי  6/2009שהתקיימה בתארי* 29.11.09

ראש העירייה פותח את הישיבה.
 .1דיווח ראש העירייה
 1.1ביקורו של ח"כ בנימי) ב) אליעזר שר התמ"ת שהיה מתוכנ) לאתמול נדחה מאחר והשר הוזעק
לנסיעה ע ראש הממשלה למצרי .מועד חדש טר נקבע.
 1.2ע סיו שנת  2009אנו מעריכי שלמרות ה"הנחתות" התקציביות על העירייה נצליח לסיי את
השנה בצורה מאוזנת.
 1.3אושר בשעה טובה תקציב העירייה לשנת  2010והתב"ר השנתי המותנה בהכנסות.
 1.4פסטיבל ווליו ערד – התקיימה פגישה ע מנכ"ל סלקו לגבי קיו הפסטיבל בערד ג השנה.
עדיי) אי) החלטה למרות שמבחינת הפסטיבל היה הצלחה .מקווי שבמהל* החודשי הראשוני
של השנה תתגבש החלטה.
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 .2דו"ח כספי מבוקר ליו31.12.08 %
ראש העירייה הודיע כי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת הכספי  2008קיבל אישור ממשרד הפני.
שנת  2008הסתיימה באיזו) תקציבי בהתאמה לדו"ח הלא מבוקר שהוצג בפני המליאה בתחילת
 . 2009הדו"ח הוצג בוועדת הכספי שהתקיימה הבוקר והוועדה ממליצה לאשרו.
החלטה 6347/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ליו.31.12.08 %
 .3אישור תב"רי %שנדונו בועדת כספי %מס'  10ב30.12.09
החלטה מס' 6348/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את התב"רי %שנדונו והומלצו בוועדת כספי%
מס'  10ב 30.12.09כמפורט להל:
 3.1תב"ר  509הקצבת סכו %של  . 170,000ממשרד הפני %למטרת הקמת מחס מל"ח  120מ"ר.
 3.2תב"ר   511הקצבת סכו %של  . 140,000מרשות המי %והעברה בס  . 60,000מקר לעבודות פיתוח
)צנרת( למטרת הקמת תאגיד מי %וביוב.
 3.3תב"ר   512הקצבת סכו %של  . 120,000ממשרד התרבות והספורט להקמת מתקני ספורט
לגימלאי.%
 3.4תב"ר   063הקצבת סכו %בס  . 230,000מהמועצה להסדר ההימורי %בספורט למטרת ביצוע
מחיצות ומיזוג אויר במבנה היכל הספורט.
 3.5תב"ר  514הקצבת סכו %של  . 2,500,000ממשרד הבינוי והשיכו למטרת השלמות פיתוח שכ'
מרכז – שלב ג' )מרכז מסחרי(.
 3.6תב"ר   096הקצבת סכו %של  1.500,000ממשרד הבינוי והשיכו למטרת השלמות בהקמת היכל
הספורט.
 3.7תב"ר   155הקצבת סכו %של  . 500,000ממשרד הבינוי והשיכו למטרת שיפו& מתנ"ס ערד.
 3.8תב"ר   515הקצבת סכו %של  . 1,750,000ממשרד הבינוי והשיכו למטרת שיפו& בריכת השחייה.
 3.9תב"ר   516הקצבת סכו %של  . 150,000מקר לעבודות פיתוח לטובת עבודות פיקוח של החברה
הכלכלית.
 3.10תב"ר   466הקצבת סכו %של  . 180,000ממשרד המדע ,התרבות והספורט למטרת תמיכת פסטיבל
ערד  2009והחזרת הקצבה בס  . 180,000מתב"ר  – 466פסטיבל ערד  2009לתב"ר  – 375פיתוח
העיר ,בהתא %לאישור מליאה מס'  5מתארי .18.6.09
 3.11תב"ר  375הקצבת סכו %של  . 50,000ממשרד המדע ,התרבות והספורט למטרת תמיכת ימי ספרות
עמוס עוז בערד.
 .4אישור הסכ %על הקצבת סכו %של  . 230,000מהמועצה להסדר הימורי %בספורט )תב"ר (063
החלטה מס' 6349/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את ההסכ %ע %המועצה להסדר הימורי %בספורט
על הקצבת סכו %של  . 230,000למטרת ביצוע מחיצות ומיזוג אויר במבנה היכל הספורט.
 .5סגירת תב"רי%
החלטה מס' 6350/09
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את סגירת התב"רי %לפי הרשימה המצ"ב.
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 .6תיקו טעות סופר בצו ארנונה לשנת 2010
הגזברית הציגה שבצו הארנונה שאושר במליאה בתארי*  29.11.09נפלה טעות סופר כפי שהוצג במסמ*
שהפיצה לפיו נקבע תערי /למוזיאו)/גלריה/סטודיו בס*  " 21.14למ"ר .לפי טבלת תעריפי מינימו
ומקסימו שפורסמה ע"י השלטו) המקומי המינימו לסיווג  " 21.18למ"ר.
ע"מ למנוע מצב שבו התערי /שנקבע בצו הארנונה נמו* מתערי /המינימו ,עודכ) תערי /מוזיאו)/
גלריה/סטודיו ל  " 21.18למ"ר )הפרש של  4אג'(.
כמו כ) ,עודכ) טכנית מספור של הסעיפי בפרק מבנה חקלאי )הגדרות ותעריפי( ובכללי לחישוב
שטח הנכס.
החלטה מס' 6351/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את תיקו טעות הסופר של עדכו תערי#
מוזיאו/גלריה/סטודיו לס  . 21.18למ"ר ואת עדכו מספור הסעיפי %בפרק מבנה חקלאי )הגדרות
ותעריפי (%ובכללי %לחישוב שטח הנכס.
 .7תאגיד מי %וביוב
ראש העירייה הציג את הנושא .בשעה שעברה אישרנו הצטרפות לתאגיד מי וביוב מרחבי ע באר
שבע .בדיוני שהתקיימו ע מינהלת המי הוחלט שערד ,דימונה ,ירוח ומצפה רמו) יהיו בתאגיד
נפרד ולא ע בארשבע .אנו נדרשי להשלי את התהליכי עד  31.12.09ונדרשי לאשר את ההסכמי
שתקציר הועבר לחברי המועצה .ההסכמי הינ הסכמי סטנדרטיי בהתא להנחיות רשות המי.
כל עיר נדרשה למנות דירקטורי בתאגיד .ערד אמורה למנות  3נציגי .אחד עובד עירייה שאי) לו ניגוד
ענייני ע פעילות התאגיד ושני נציגי ציבור .נציג העירייה המוצע הוא עמוס רדלי* ,מנהל היחפ"כ
של החברה הכלכלית לערד בע"מ ונציג הציבור השני המוצע הוא מר דוד שטרית שהוא מנהל אתר ייצור
ברות .קו"ח הועברו לחברי המועצה.
החלטה מס' 6352/09
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את ההסכמי %להקמת תאגיד המי %והביוב ואת מינויי%
של מר עמוס רדלי ומר דוד שטרית כדירקטורי %בתאגיד המי %והביוב .דירקטור שלישי יובא לחברי
המועצה לאישור טלפוני.
 .8פרוטוקול וועדת הנחות במיסי 6/2009 %מיו29.11.09 %
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.

הישיבה ננעלה.

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

