סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מתאריך 6.9.16
שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה
משתתפים:
ליזי דלריצ'ה –ראש המועצה
עומר שלומוביץ –סגן ומ"מ ראש המועצה
חן קרמר – חבר מועצה
ידידיה צוריאל – סגן ראש המועצה
לירון דורון לוי – חברת מועצה
אודליה אורבך – חברת מועצה
דורון בן דקון – חבר מועצה
דוד ברוש – חבר מועצה
אלי סוכריאנו – חבר מועצה
עופר עזרא – חבר מועצה
טל מתתיהו – חבר מועצה
חסרים:
סמדר מיוחס – חברת מועצה
אלי אחי מרדכי – חבר מועצה
מוזמנים:
אירית נתן – מנכ"לית המועצה
גורן לין אלרגנד– גזברית המועצה
יועמ"ש המועצה
על סדר היום:
.1

הצגת תוכניות החינוך היישוביות.

.2

אישור תברים .

.3

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת . 2017

.4

אישור התקשרות של המועצה עם החברות אשדר בע"מ וצמח המרמן בע"מ להקמה של  500מ"ר שטחי ציבור
וכן החניות והשטחים ציבוריים הנלווים להם בתחום תוכנית ממ 5162/המהווים חלק אינטגרלי מהמרכז
המסחרי.

.5

אישור פניה למשרד הפנים בבקשה להקים ועדת חקירה לחלוקת הכנסות.

.6

תיקון תקנון תאגיד מי-תקווה באופן שיאפשר מינוי ראש הרשות ועובדים בכירים כדירקטורים בתאגיד.

.7

תיקון החלטה מס  7מישיבת המועצה מספר  20מיום  – 5.5.15מורשי החתימה בחשבונות גני הילדים יהיו גננת
וסייעת כאשר שתי חתימות נדרשות .במקרים חריגים בהם הסייעת מוגבלת בחשבונה ואינה יכולה להיות
מורשת חתימה תהיה זכות החתימה לגננת בלבד.

.8

דיווחי ראש המועצה.

1

החלטות
.1

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים בהתאם לנספח המצ"ל.
א.

.2

תב"רים מס' : 710 ,745 ,733 ,708 ,661 ,633 ,601
בעד 11 -
הצביעו:
ליזי דלריצ'ה
לירון דורון לוי
אלי סוכריאנו
עומר שלומוביץ
אודליה אורבך
טל מתתיהו
חן קרמר
דורון בן דקון
עופר עזרא
ידידיה צוריאל
דוד ברוש

מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות לשנת ( 2017מצ"ל).
הצביעו:

בעד 11 -
ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ
חן קרמר
ידידיה צוריאל
לירון דורון לוי
אודליה אורבך
דורון בן דקון
דוד ברוש
עופר עזרא
אלי סוכריאנו
טל מתתיהו

.3

מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות של המועצה עם החברות אשדר בע"מ וצמח המרמן בע"מ להקמה של
 500מ"ר שטחי ציבור וכן החניות והשטחים ציבוריים הנלווים להם בתחום תוכנית ממ 5162/המהווים חלק
אינטגרלי מהמרכז המסחרי.
הצביעו:

.4

בעד 11 -
ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ
חן קרמר
ידידיה צוריאל
לירון דורון לוי
אודליה אורבך
דורון בן דקון
דוד ברוש
עופר עזרא
אלי סוכריאנו
טל מתתיהו

מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור פניה למשרד הפנים בבקשה להקים ועדה לחלוקת הכנסות.
הצביעו:

בעד 11 -
ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ
חן קרמר
ידידיה צוריאל
לירון דורון לוי
אודליה אורבך
דורון בן דקון
דוד ברוש
עופר עזרא
אלי סוכריאנו
טל מתתיהו
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.5

מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון תקנון תאגיד מי-תקווה באופן שיאפשר מינוי ראש הרשות ועובדים
בכירים כדירקטורים בתאגיד (מצ"ל).
הצביעו:

בעד 11 -
ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ
חן קרמר
ידידיה צוריאל
לירון דורון לוי
אודליה אורבך
דורון בן דקון
דוד ברוש
עופר עזרא
אלי סוכריאנו
טל מתתיהו

.6

סעיף  6יורד מסדר היום.

___________________
ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה המקומית

העתק :הממונה על המחוז ,משרד הפנים רמלה
משרד מבקר המדינה ,הקריה תל-אביב
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____________________
אירית נתן
מנכ"לית המועצה

