הנדון :פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 3/2019
מיום 27.3.2019

משתתפים:
יוסי ברודני -
בני סומך -
עינת כרמל-
שלומית מנטל -
מירי אברגיל -
הרצל ארביב-
רונית לב-
מיכל נתנאל-
עדי גרוס-
משה קייקוב-
גל לנצ'נר-
יעקב ויליאן -

ראש העירייה
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

חסרים:
צחי סטולוביץ-
משה מרר -
מנחם צרויה-

חבר מועצה
חבר מועצת העיר
חבר מועצה

משתתפים:
גבי חדד-
אילנה תמם-
דוד שרוני -

מנכ"ל העירייה
יועצת המשפטית
מבקר העירייה

על סדר יום:
 .1הקצאה -בית כנסת שירה חדשה
 .2האצלת סמכות לפי סעיף  17עבור גב' רויטל סולומון אישור חתימה לטאבו
 .3תאגיד מים עירוני ותאגיד מים אזורי.
 .4שונות

שאילתות שהוגשו ע"י חבר מועצה משה קייקוב:
א .מדוע חבר מועצה אורי וייס ממשיך בתפקידו כאחראי על התרבות התורנית וזאת על אף
שאיננו חבר מועצה?
ב .האם ישנם קריטריונים ברורים לגבי הכספים  ,איזה סכום הולך לאיזו מטרה בכל
הקשור למאות אלפי שקלים הנמצאים במחלקה לתרבות ו  /או במועצה הדתית.

תשובות לשאילתות
א .1 .התרבות התורנית מנוהלת על ידי המתנ"ס שהינו אישיות נפרדת מהעירייה  .מנהל
המחלקה הינו מר קובי פיטוסי.
.2מר אורי וייס לא מועסק על ידי המתנ"ס ו/ו על ידי העירייה והוא אינו משתמש
בתפקיד רשמי .ההחלטות מתקבלות ע"י מנהל המחלקה.
ב.

קריטריונים לשימוש בכספים המצויים במחלקה לתרבות תורנית ו/או במועצה הדתית
הנך מוזמן לפנות אליהם ולבקש אותם.
ישנה תוכנית עבודה שנתית במח' תרבות תורנית ועל פי החלטת מנהל המח' ומיפוי
הצרכים והתקציב.

 .1האצלת סמכות לפי סעיף  17עבור גב' רויטל סולומון אישור חתימה לטאבו
מליאת המועצה מתבקשת ,בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות ,
סגניו וכהונתם) ,תשל"ה , 1975-לאשר האצלת סמכות של ראש העירייה לחתימה על אישורים
לטאבו לפי סעיף  324לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,לגב' רויטל סלומון -סגנית מנהל אגף הכספים
ומנהלת מחלקת הגביה בעירייה.
האצלה זו תעמוד בתוקפה כל זמן שגב' סלומון עובדת בעירייה ומשמשת בתפקיד זה או עד
לביטול ההאצלה ,לפי המוקדם שבהם.

הצבעה:

בעד 12 :חברים (פה אחד)

החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות ,
סגניו וכהונתם) ,תשל"ה , 1975-לאשר האצלת סמכות של ראש העירייה לחתימה על אישורים
לטאבו לפי סעיף  324לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,לגב' רויטל סלומון -סגנית מנהל אגף הכספים
ומנהלת מחלקת הגביה בעירייה.
האצלה זו תעמוד בתוקפה כל זמן שגב' סלומון עובדת בעירייה ומשמשת בתפקיד זה או עד
לביטול ההאצלה ,לפי המוקדם שבהם
 .2תאגיד מים ותאגיד אזורי
א .תאגיד המים
מועצת הרשות המקומית גבעת שמואל מחליטה כי משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות
המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות המים והביוב ולשירות טוב יותר
לתושבי הרשות.
הצבעה:
בעד 12 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת כי משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק
המביא בהכרח להפחתת עלויות המים והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשות.

ב .הצטרפות תאגיד מים אזורי
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר אי הצטרפות לתאגיד אזורי ולהשאיר את משק
המים תחת אחריותה בעירייה

הצבעה:

בעד 12 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת מאשרת את אי הצטרפות העירייה לתאגיד אזורי ולהשאיר את משק המים
תחת אחריותה בעירייה.
 .3שונות -יועצת לקידום מעמד האישה-מור יניב

ראש העיר מציג את גברת מור יניב כיועצת לקידום מעמד האישה

יעקב ויליאן ושלומית מנטל עוזבים את הישיבה
 .4הקצאה-שירה חדשה
א .מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את המלצת ועדת הקצאות לבית כנסת שירה חדשה
וזאת על פי נוהל משרד הפנים( .ההסכם מצורף לפרוטוקול – נספח א')
הצבעה:
בעד 10 :חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת הקצאות להקצות את השטח כמפורט
בפרוטוקול המלצת ועדת ההקצאות לבית כנסת שירה חדשה (ההסכם מצורף
לפרוטוקול-כנספח א')
ב .אישור הסכם הקצאה
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את הסכם הסכם ההקצאה לבית כנסת שירה חדשה
על נוהל משרד הפנים ולפי חוו"ד יועצת המשפטית המצורפת כנספח ב'
הצבעה:
בעד 10:חברים (פה אחד)

החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את הסכם ההקצאה עם בית כנסת שירה חדשה המצורף
כנספח ב' וזאת על פי נוהל משרד הפנים.

________________
גבי חדד -מנכ"ל העירייה

__________________
יוסי ברודני – ראש העיר

