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 2019במרץ  28

 

 

 לכבוד 

 חברי המועצה

 

 

 שלום רב,

 

  19/6זימון לישיבת מליאת מועצה מס'  -תיקון  הנדון: 

 

  19:00כה' באדר ב' תשע"ט, בשעה , 1/4/19ביום שני שתתקיים  6/19הנך מוזמן/ת לישיבת מליאת המועצה מס' 

 חדר הישיבות בבניין המועצה.ב

 

 על סדר היום :

 

בהתאם לתיקון חוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית  –הצהרת אמונים של חבר המועצה מר יוסי בן גיגי . 1  

: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה". 2004 -)תיקוני חקיקה( התשס"ד     

 

₪  150,000שצ"פ בבעלות המועצה,  בשכונת הדופן המזרחית, בסך  -עבור תכנון תב"ע 1286אישור פתיחת תב"ר מס' . 2  

תקציב קרן הרשות.      

 

₪  221,200עבור שדרוג מעבדות מחשבים ורכישת מחשבים לכיתות חינוך מיוחד, בסך  2871. אישור פתיחת תב"ר מס' 3  

תקציב קרן הרשות.      

 

מדעית לילדי גיל הרך, –עבור השתתפות הרשות בהקמת מרכז העשרה טכנולוגית  1288. אישור פתיחת תב"ר מס' 4  

תקציב קרן לעבודות פיתוח.₪,  200,000בסך       

 

.20/3/19 החומר נשלח אליכם במייל בתאריך -  2019 –התשע"ט   -. אישור חוק עזר למבשרת ציון )תיעול וניקוז( 5  

  

.20/3/19תאריך נשלח אליכם במייל בהחומר  –. 2019–התשע"ט -. אישור חוק עזר למבשרת ציון )סלילת רחובות(  6  

 

20/3/19החומר נשלח אליכם בתאריך  -2019 –התשע"ט  -יבוריים פתוחים( ישור חוק עזר למבשרת ציון )שטחים צ. א7  

 

.20/3/19החומר נשלח אליכם במייל בתאריך  – 2019 –התשע"ט  –. אישור חוק עזר למבשרת ציון ) אשפה חריגה( 8  

 

חברה למשק וכלכלה )מצ"ב( נדרש לאשרהבהתקיים בהנהלת  בהמשך לדיוןא סיום ההתקשרות עם תאגיד הגיחון, דיון בנוש .9  

כדלקמן:      

מליאת המועצה המקומית מבשרת ציון המהווה חלק מאסיפה הכללית ובעלת המניות בחברת הגיחון בע"מ      

)להלן "תאגיד המים"( מתכבדת להודיע על רצונה להתנתק מתאגיד המים ולשוב להפעיל את משק המים והביוב      

כמשק סגור, בתוך ועל ידי המועצה, פי שהיה בעבר.     

בנוסף המועצה מבקשת להביע את התנגדותה מהצטרפות למודל החדש של התיאגוד האזורי.     

 

מצ"ב קורות חיים + חוו"ד יועמ"ש. -לענייני ארנונה ר וחברי ועדת ערר. אישור יו"10  
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 את המלצת ועדת החינוך להתקשרות עם החברה למתנ"סים וכן לצורך הקמת עמותה מעין עירונית  המועצה מאשר עקרונית. 11

 עם התקדמות המו"מ מחלקת החינוך תביא את חוזי ההקמה וההתקשרות לאישור סופי  לפעילות תרבות נוער וספורט ביישוב.      

 של המועצה טרם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות .     

 

  30447שאישרה את הביטול ההפקעה ביחס למקרקעין הידועים כגוש  17/7/19. דיון בעניין ביטול החלטת המועצה מיום 21

מבנה זהבית. 28חלקה         

 

 , כממלאות מקום גזבר 55130116והגב' יהודית שמעון, ת.ז.  24293714של גב' יקירה סויסה אלעזרי, ת.ז.  אישור מינוין. 13

 )ה( לפקודת העיריות, החל על המועצות המקומיות מכוח סעיף167המועצה בהעדרו או נבצרותו, בהתאם להוראות סעיף       

 המקומיות, ואישור מינוין כמורשות חתימה במקום גזבר המועצה, במקרה של היעדרו או נבצרותו.)א( לפקודת המועצות 34     

 
 

 

 

 

בכבוד רב,                                                                                                                      

 

 

תמיר פרץ                                                                                                                      

מנכ"ל המועצה                                                                                                                   

 


