פרוטוקול מועצה מס' 3/2017
מישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  ,3/2017אשר התקיימה ביום רביעי,
כ"ו בשבט תשע"ז  ,22/2/17 -בשעה  ,19:00בחדר הישיבות ,בבניין העירייה.
נוכחים:

מר דוד אבן צור

ראש העיר

-

גב' שיראל בר

נעדרו:

-

מר אדם אמילוב

-

סגן ראש העיר

מר אלי כהן

-

סגן ראש העיר

מר ג'נו פלס

-

סגן ראש העיר

מר אלכס פורטנוי -

חבר מועצת העיר

עו"ד מורדי פיזיצקי -

חבר מועצת העיר

מר בנימין אברקי -

חבר מועצת העיר

מר אלי גבאי -

-

חבר מועצת העיר

מר שלומי קדוש

-

חבר מועצת העיר

עו"ד אלון סיסו

-

חבר מועצת העיר

גב' מרגריטה קוזאקוב -

השתתפו:

מ"מ ראש העיר

חברת מועצת העיר

מר אורן איבגי

-

חבר מועצת העיר

גב' אורה מנחם

-

חברת מועצת העיר

גב' קלרה ריכטר

-

חברת מועצת העיר

מר יניב שנקר
מר שלמה הולנדר
רו"ח ניר ענבי
עו"ד דקל קורש
עו"ד יעקב שבת
מר רועי לוי
מר נתי זילברמן
גב' פנינה ביטון

-

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
משרד רו"ח זיצר
יועץ משפטי
מחלקה משפטית/נכסים
מבקר העירייה
דובר העירייה
מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות
המועצה

סדר היום:
 .1חידוש פעילות החברה הכלכלית לקרית ים ומינוי חברי דירקטוריון.
 .2אישור הגדלה לתב"ר מס'  – 1580שיקום מרכז ניצן דרכי גישה – חניות
ע"ס  ,₪ 3,250,000סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 2,900,000התוספת בסך
 ,₪ 350,000המימון :מקרנות הרשות.
ראש העיר:

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ,מציין שהנושא נדון
בישיבה הקודמת ואולם ההחלטה בסעיף זה נדחתה עד
לסיכום בדבר הרכב חברי הדירקטוריון.
אני מציע למנות אותי כיו"ר הדירקטוריון.
את מר בני אברקי כנציג מהאופוזיציה
את מר שלומי קדוש  -חבר
ב  1/3מקרב העובדים מוצע :
מר יניב שנקר  -מנכ"ל העירייה
מר שלמה הולנדר  -גזבר העירייה
מר יובל ברנוב  -מהנדס העיר
ב  1/3מקרב נציגי ציבור אני מציע:
מר אדם אמילוב יעביר אלנו שם נציג/ה מטעמו
מר ג'נו פלס יעביר לנו שם נציג/ה מטעמו
ואני אוסיף נציג/ה מטעמי
אני מציע לאשר את ההרכב הנ"ל כפוף לדרישות ותנאי
כשירות המועמדים.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים את חידוש פעילות החברה הכלכלית
לקרית ים ,כמו כן מאשרים את הרכב חברי הדירקטוריון
כמוצע להלן.

 .2אישור הגדלה לתב"ר מס'  - 1580שיקום מרכז ניצן דרכי גישה – חניות
ע"ס  ,₪ 3,250,000סכום קודם עמד ע"ס  ,₪ 2,900,000התוספת בסך
הרשות
מקרנות
המימון:
,₪
350,000
.
ראש העיר:

מבקש את אישור הנוכחים להוסיף סעיף אשר לא הופיע על
סדר היום.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים,

ראש העיר:

 .1אישור הגדלה לתב"ר מס'  - 1580שיקום מרכז ניצן דרכי
גישה  -חניות ע"ס  ,₪ 3,250,000סכום קודם עמד ע"ס
 ,₪ 2,900,000התוספת בסך  ,₪ 350,000המימון :מקרנות
הרשות.
כפי שהנכם רואים ,עשינו שינוי רציני לכיכר ניצן ואנו זקוקים
לסכום נוסף ע"מ שנוכל לסיים את הפרויקט ,אני מציע לאשר
התב"ר הנ"ל.

החלטה:

פה-אחד ,מאשרים.

_________________
פנינה ביטון
מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה
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_______________
דוד אבן צור
ראש העיר

