הנדון :הזמנה לישיבת מועצה רגילה מס' 9/19
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה שתתקיים ביום רביעי ד' באלול תשע"ט  4/9/19בשעה  - 18.00בחדר ישיבות –
קומה 5
שאילתות
.1שאילתא של ד"ר אלי לחמני בנושא "בניה במסגרת הסכם הגג"– השאלה והתשובה מצ"ל.
 .2שאילתא של עו"ד אופיר לסרי בנושא "הפעלת חניון אוטובוסים בחניית חוף הים רובע טו" –
השאלה והתשובה מצ"ל.
 .3שאילתא של ד"ר אלי לחמני בנושא "חברות הזנק (סטארט אפ)–שיתו"פ עם נמל אשדוד"  -השאלה והתשובה
מצ"ל.
 .4שאילתא של עו"ד אופיר לסרי בנושא "מרינה אשדוד" -השאלה והתשובה מצ"ל.
 .5שאילתא של עו"ד אופיר לסרי בנושא "היערכות עיריית אשדוד לפתיחת גני הילדים הפרטיים" -השאלה
והתשובה מצ"ל.
 .6שאילתא של גב' קרצמן בנושא " אבטחה בגני הילדים בעיר" -השאלה והתשובה מצ"ל.
 .7שאילתא של גב' קרצמן בנושא "מנהלת להתחדשות עירונית"  -השאלה והתשובה מצ"ל.
הצעות לסדר:
 .1תחבורה ציבורית לאן – דיון עפ"י בקשת גב' גלבר – )21.5.19( -מצ"ל.
 .2אכיפת פתיחת חניונים במבנים ציבוריים  -דיון עפ"י בקשת ד"ר לחמני ( –)22.5.19מצ"ל.
 .3תעסוקת סטודנטים בעירייה ובחברות העירוניות – דיון עפ"י בקשת מר קקון (-)15.7.19מצ"ל.
 .4הנגשת טקסים ואירועי התרבות והפנאי לאוכלוסיות המיוחדות  -דיון עפ"י בקשת מר קקון (-)15.7.19מצ"ל.
הנושאים לדיון:
 .1סקירה על פתיחת שנה"ל תש"פ – אריה מימון .
 .2סקירה על אירועי הקיץ  – 2019שמואל דוד.
 .3אישור הסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת "קריית חינוך לבנים" ,גוש  2074ח"ח  140מגרש
 – 65הסדרת מצב קיים (-ביטון)  -מצ"ל.
 .4אישור הסכם רשות בין עיריית אשדוד לבין עמותת "תפארת שלמה ע"ה למלכי בית דוד" ,גוש  2188ח"ח 41
מגרש – 67הסדרת הקצאת שימוש בכיתת גן ילדים – (ביטון)  -מצ"ל.
 .5אישור הסכם פיתוח בין עיריית אשדוד לבין י.ח דמרי ברח' הרב שאולי גוש  2190חלקה ( – 24ביטון)-מצ"ל.
 .6פרוטוקול מישיבת ועדת הקצאות מקצועית  8/19מיום  -18.8.19מצ"ל ופרוטוקול של ועדת משנה מס' 3/19
2/..
מיום  – 1.9.19יועבר אליך בהמשך.
 - 2 .7אישרור פרוטוקול מישיבת ועדת הקצאות משנה  2/19מיום  – 2.6.19מצ"ל.
 .8פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות מקצועית מס'  6/19מיום  18.8.19ופרוטוקול מישיבת ועדת משנה מס' 6/19
מיום + 22.8.19תבחינים ( - 2020אסולין)-מצ"ל.
 .9שינוי יעוד ותוספת זכויות ברחוב קדושי בלזן – 21תוכנית , 6030394320גוש,2061חלקה , 24 :ח"ח  ,70ח"ח
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, 68יזם התכנית :עו"ד אריק רביבו– מצ"ל.
 .10תכנית  - 603-0709568רחוב האורגים (21מגרש יינות ביתן) גוש, 2062:חלקה - 42,23 :הסכמת העירייה
להגשת תכנית זו ע"י היזם בי.יס נכסים בע"מ ( -חזן) – מצ"ל.
 .11אישור הרשאות – (לוי) – מצ"ל.
 .12הארכת מועד למבצע תשלום קנסות חניה עד ליום ( - 31.12.19לוי) – מצ"ל.
 .13אישור תיקון תבחינים לקבלת מענק בעניין שיפוץ חזיתות( -רוטנברג) – מצ"ל.
 .14הנפקת כרטיס אשראי טעון לעוזר מקצועי לראש מינהל התפעול – (עודד) – מצ"ל.
 .15חילופי גברי בוועדות העירייה ובדירקטוריונים – השלמות –(דינה).
 .16קיום ישיבת מועצה בחודש אוקטובר -שינוי תאריך הישיבה – (דינה) .
 .17יציאת אינג' כצנלסון ס/ראש העיר לברסט -השתתפות העירייה בהוצאות טיסה וביטוח בתאריך – 5-8/9.19
(רוזנטל)  -מצ"ל.
 .18פרוטוקול מישיבת ועדת בריאות מס'  1/19מיום (– 22.5.19בן דוד) – מצ"ל.
 .19פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח וביטחון מס'  3/19מיום ( – 14/8/2019איטח) -מצ"ל.
 .20פרוטוקול מישיבת ועדת בטיחות בדרכים מס'  1/19מיום ( 14.8.19אלימלך) -מצ"ל.
 .21פרוטוקול מישיבת ועדת מחיקת חובות מס'  5/19מיום (– 30.6.19אבוטבול) – מצ"ל.
 .22פרוטוקול מישיבת ועדת מחיקת חובות מס'  6/19מיום (– 18.8.19אבוטבול) – מצ"ל.
 .23פרוטוקול מישיבת ועדת מחיקת חובות מס'  7/19מיום (– 25.8.19אבוטבול) – מצ"ל.
 .24פרוטוקול מישיבת הועדה להנחות במיסים מס'  3/19מיום (– 24.7.19אבוטבול) – מצ"ל.
 .25פרוטוקול מישיבת ועדת קליטה מס'  1/19מיום (– 25.6.19שמלב) – מצ"ל
 .26פרוטוקול מישיבת הועדה לענייני ביקורת מס'  4/19מיום ( – 7.7.19בן עזרא) – מצ"ל.
 .27פרוטוקול מישיבת אד הוק לעניין בטיחות במוסדות חינוך – מצ"ל.

בכבוד רב,
דינה בר אולפן
המשנה למנכ"ל העירייה
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