 7אפריל 2013
מס .הדיון205/2013 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 4

נושא הדיון :ישיבת מליאה 4
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 21 :פברואר  2013יום ה' 21:00-23:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי
רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רותם דביר
חסרו :איילת גרוס ,אילן גיא ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,יוסי נחמני ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה  ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1תכנית פיתוח פיס 2013
החלטה :מליאת המועצה מאשרת תב"ר לחלוקת התקציב כדלקמן:
• רכישת  2אוטובוסים חדשים במקום  2אוטובוסים ישנים שיגרעו ממצבת הרכבים של המועצה – סה"כ
.₪ 416,660
• ביה"ס אור השרון – רצפת הספרייה – סה"כ .₪ 200,000
• ביה"ס הדר השרון – הצטיידות – סה"כ .₪ 100,000
• ביה"ס בין ההדרים – הצטיידות – סה"כ .₪ 100,000
• ביה"ס לב הפרדס – הצטיידות – סה"כ .₪ 150,000
 .2אישור ועדות ביקורת ביישובים
לא נידון
 .3אישור ממונה גביה
החלטה :המליאה מאשרת את גב' ניצה הלל לממונה על הגביה במושב צור משה.
 .4אישור שמות רחובות
החלטה :המליאה מאשרת את שמות הרחובות במושבים גאולים וניצני עוז ,עפ"י הרשימות שהוגשו ע"י
הועדים המקומיים.
 .5אישור דו"ח כספי רבעון .30/9/12 - 3
החלטה :המליאה מאשרת את הדו"ח הכספי לרבעון השלישי .30/9/2012 -
 .6אישור מפקח המועצה – גבייה
החלטה :המועצה האזורית "לב השרון" ,באמצעות ראש המועצה מאשרת בזאת כי מכח הסמכויות המוקנות
לפי סעיף  63לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית) תשי"ח  ,1950היא מרשה לפקח המועצה :אמיר הלל
ת.ז ,040836975 .להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים בשטח שיפוט המועצה ,כדי לערוך
בהם פיקוח ומדידה .תוקף המינוי הינו עד ליום .31/12/13

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.

מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אסף אריכא ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו,
מילי יפרח ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי

הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות www.axisis.net C&D Manager On Line System -

