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 , תש"ף תמוזב י"ז
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 לום רב, ש

   18מספר    -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 הישיבה תתקיים ללא קהל, אך תשודר בלייב בפייסבוק

 

 , תש"פבתמוז כ'  ,12.07.2020  ראשוןמועצת העיר שתתקיים ביום  מוזמן/נת לישיבת הנך

 : השרוןרמת  ,41, רח' ביאליק העירייהבחדר ישיבות  19:00שעה ב

 :*סדר היום

 )בנושא הארנונה(. 25.6.2020מתאריך   12אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר  .1

 . 8.7.2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  .2

לצורך דיון בהצעות מחיר לביצוע עבודות עד לגבול הסכום  "עבודות ועדת "הקמת אישור  .3

   .הפטור ממכרז פומבי

 במוס"ח.  ופתיחת חשבונות חדשים  מורשי חתימה שינוי .4

 כלבורנטית בתיכון רוטברג.אישור הארכת שירות לגב' ג.א  .5

 לציבור )חופש המידע(.  מידע על העמדת  רננה גלוברמן כממונההגב' מינוי  .6

 דיון.  – 2019לשנת של אגודת הספורט הדוח הכספי המבוקר  .7

 דיון.  – 2019דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת   .8

 עדכון צוות עסקים קורונה.  .9

 דיון והחלטה.  –איחוד תאגידי המים "שרונים" ו"מי אביבים"  .10

 . יוצג ע"י פרופ' נטע זיו -  עדכון והחלטה בעניין אירוע הנחת ראש חזיר .11

 . בהמשך פץיו   – מינוי נציג אופוזיציה בועדות חובה .12

 מינוי נציגי מועצת העיר למועצה הדתית רמת השרון.  .13

 . עדכון סטטוס –כ"ל/ית עיריית רמת השרון מנ – 24.05.2020 רוני בלקין  של  השאילת .14

 קיום החלטת ועדת תחבורה על החניה בסוקולוב.  – 28.6.2020ירון גדות   ה של שאילת .15

 . פומביות ישיבות המועצה  – 05.07.2020ירון גדות  ה של שאילת .16
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 חלקות קבר אזרחיות. -  28.06.2020צחי שריב  ה של אילתש .17

 . שדרוג מערך צילום ישיבות מועצה –  10.6.2020ירון גדות  הצעה לסדר של .18

 . חריגות בניה לחברי ועדת תכנון ובניה -  10.6.2020ירון גדות  הצעה לסדר של .19

 .מינויים לדירקטוריונים –  10.6.2020הצעה לסדר של ירון גדות  .20

 ספר אלון פינוי חב"ד מהמשרדים והמקווה ליד בית  –  8.7.2020הצעה לסדר של ירון גדות  .21

 . נותשו .22

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ב/ ענבר לובין

 גידי טביב 

 גזבר העירייה 

 

)ב( לתוספת השניה לפקודת העיריות ובהסכמת שני שליש מחברי  25*בהתאם לאמור בסעיף 

 המועצה, שונה סדר הסעיפים בסדר היום, כאמור לעיל.  


