לשכת מנכ"ל
כב' בטבת תש"פ
19/1/2020
לכבוד
מר/גב'

הנדון :ישיבת מועצה מן המניין מס 16

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס'  16אשר תתקיים ביום רביעי  ,כה' בטבת
22/1/2020 ,
מיד בתום ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  , 15הישיבה תתקיים  ,בבית
התרבות רחוב גולדין  , 2רחובות .

סדר היום :
 . 1אישור פרוטוקול מועצה מס'  14מיום 31/12/19
 .2שאילתות

טל , 08-9392231 :פקס08-9392235 :

לשכת מנכ"ל
א .מדוע עלויות בגין צריכת מים עלו באופן דרמטי בשנים האחרונות ? ( ח"מ
קארין ברגינסקי מיום  - ) 28/11/19מצ"ב תשובה
ב .הורי הילדים שואלים האם ניתן להאכיל ילד ב ( ? ₪ 2 -ח"מ קארין
ברגינסקי מיום  - ) 31/12/19מצ"ב תשובה
ג .אי קיום דרישת החוק בעניין חתימת ראש הרשות על התחייבויות העירייה (
ח"מ מתן דיל מיום  – ) 31/12/19השאילתה תענה בישיבת המועצה הבאה

 .3הצעות לסדר:
א .הוזלת מחיר החניה באזור הרכבת ל ₪ 10 -במקום  ₪ 20ליום ( ח"מ
קארין ברגינסקי מיום ) 9/12/19

 .4נושאים נוספים:
א .אישור מינוי אפרת דסקלו כמורשית חתימה על הזמנות עבודה לאגף גנים
ב .אישור רויטל קורן כמורשית חתימה על הזמנות עבודה למחלקת רישוי
עסקים
ג .עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק בית ספריים  -מצ"ב
ד .אישור פרוטוקול ועדת שמות – מצ"ב
ה .אישור הגדלת תב"רים ממשרד החינוך  -מצ"ב

טל , 08-9392231 :פקס08-9392235 :

לשכת מנכ"ל
ו .אישור רשימת פרויקטים של הל"ר – מצ"ב
ז .אישור הסכם עם חברת החשמל למתן זכות חזקה ושימוש בחלק מחלקה
 5בגוש  3645לצורך התקנת  ,החזקת והפעלת חדר שנאים תת  -קרקעי
– מצ"ב נוסח הסכם וחו"ד משפטית
ח .בקשת היתר עבודת חוץ – עוקשי מנדלביץ לימור  -מותנה בחו"ד
משפטית
ט .הקצאת מבנה ( קומה אחת ) וחצר לעמותת "ראם לקידום החינוך
האנטרופוסופי ברחובות " להפעלת גן ילדים  -מצ"ב פרוטוקול ישיבת
הועדה להקצאה קרקע ומבנים ישיבה מס' 49
י .הקצאת מבנה וקרקע לעמותת בית הכנסת " נצח ישראל שעריים רחובות
מצ"ב פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאה קרקע

" -
ומבנים ישיבה מס' 49

בברכה

צבי מדהלה
מנהל אגף
מוניציפאלי

טל , 08-9392231 :פקס08-9392235 :

