
    
    
  5342�0001�2005 :אסמכתא  

  
  
   0510�/1531/' פרוטוקול מס

  
  )05/1204/(ו "כסלו תשס' ג, ישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�מ

  
 

     
  ראש העיר    יהודה ב� חמו     משתתפי� 

  ראש העיר /ס  ד יעקב אוחיו�        "עו
  ראש העיר/ס    בני כברה      :חברי ועדה 

      �  חבר הועדה    אריה אברה
  חבר הועדה     גלגיא ב� 

  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד
    חבר הועדה   אבינוע� גרנות           

  חברת הועדה  רינה פז                         
  חבר הועדה   יש           'ר בוקי צ"ד

    
  

      חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו    :חסרי� 
  חבר הועדה    יצחק יואל 

  
  

  ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי�
  ראש העיר/ס    סיימו� גולדמ�      
   חבר המועצה    משה אב� ח�      
  מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�      
  גזבר העירייה /מ"סג� ומ    יעקב סנדרובי%      
   3 'לס  ד נורמ� פלאט"עו      
      

  
  

 על סדר היו�

  
  רי�"אישור תב  . 1

  מקור המימו� ש� הפרוייקט

 
כ "סה
 ח"בש

� 400,000 הרשותקרנות  נגישות לנכי
  הלוואת מינהלת הרשות ר קירוי וניטרול ריחות"הגדלת תב

 קרנות הרשות
483,000  
300,000  
783,000 

 3,700,000 קרנות הרשות תכנו� כללי
 
  :הצעות לסדר כדלקמ�. 2

 . הגיש משה אב� ח�–מתקני� לשקיות ניילו� :      א
  . הגיש גיא ב� גל– 1963 –) רוכלי�(תיקו� חוק עזר לכפר סבא :      ב
  . הגיש גיא ב� גל–שדרוג ארכיו� העירייה והרחבת נגישותו לציבור :      ג
  סבסוד עלות שימוש באולמות עירוניי� לטובת גופי� וארגוני� ציבוריי� הפועלי�  :      ד



 

  

2

  . הגיש גיא ב� גל–          למע� הקהילה בעיר 
  .תקציב המועצה הדתית. 3
4 .�  .השאלת ספרי
  .ארונות הסע/. 5
  
  
  

  החלטות
 
   רי�"אישור תב .1

  

  : 91' החלטה מס
   .י� שהובאו לדיו� אושרו פה אחד� התבר

  
   הצעות לסדר. 2

  

  :  29' החלטה מס

  .מחליטי� לדחות הדיו� לישיבה קרובה
  
  תקציב המועצה הדתית .3

  
  :  93' החלטה מס

 וזאת 05/12/05  ת ביו�לדו� בתקציב המועצה הדתיד נורמ� פלאט "מקבלי� את המלצת עו
חברי המועצה הדתית שכתוצאה מה מיש עקב התפטרות� של ח המצב החוקי שנוצרעל א/

פלאט אי� מניעה להביא את הצעת  ד" לדעת עו.ועצה הדתית נשארת ללא מניי� חוקימכ0 המ
הבהרות ר וגזבר המועצה הדתית ולקבל "ולהזמי�  לישיבה את יו לדיו�  2005לשנת התקציב 

    .לגבי התקציבטי� ופרו
  
  ארונות הסע*  .4
  

  :  94' החלטה מס

 אי�  ל כי יצאו מספר הזמנות שטר� הסתיי� הביצוע בגינ� ושבזמ� הקרוב"לאור הודעת המנכ
הוחלט שלא להוציא הזמנות חדשות עד לקבלת נתוני� , כוונה להוציא הזמנות נוספות

  . ל"כספיי� וכמותיי� מהמנכ
  

  השאלת ספרי�  .5
  

  :  95' מסהחלטה 

  .מחליטי� לדחות הדיו� לישיבה קרובה
  

  

  

  

  

 יהודה ב� חמו
 ראש העיר 

 אייל יוניא� 
 ל העירייה   "מנכ
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  ' ________________פרוטוקול מס_____________  תאשר בישיבת מועצה מיו� 

  

         

 


