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 עדכון   -  41מספר    -ישיבת מליאה מן מהמניין לזימון הנדון : 

 בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה ותועבר  הישיבה תהייה פתוחה לקהל

 

ראשון   ביום  שתתקיים  העיר  מועצת  לישיבת  מוזמן/נת   תשפ"ב,   סיווןב  כ'  19.06.2022הנך 

 , רמת השרון. 41בחדר הישיבות בעירייה, רח' ביאליק   ,31בתום ישיבה שלא מן המניין מס' 

 

 :סדר היום

 תיקון.  – 03.04.2022  מתאריך 28  מן המניין מס' לא  אישור פרוטוקול ישיבה   .1

 תיקון.  –  10.04.2022 מתאריך  29 לא מן המנייןאישור פרוטוקול ישיבה   .2

 . תיקון – 03.04.2022מתאריך  39אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין   .3

 . תיקון – 01.05.2022מתאריך  30אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין  .4

 . תיקון –  08.05.2022מתאריך    40אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .5

 החלטת ועדת גבולות.  – 24.05.2022שאילתא רוני בלקין  .6

 עדת שמות.והחלפת שם גשר גנדי בו  – 29.05.2022שאילתא ירון גדות   .7

 ויו"ד המועצה הדתית.  מועצה דתיתמינוי  – 07.06.2022 שאילתא רוני בלקין .8

 רחפנים. – 12.06.2022ודוברת וייזר שאילתא מיכאל דורון  .9

 צהרונים. – 15.05.2022  , ענבל דדון, רביד פלדהצעה לסדר באצ'י אלקובי .10

 פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע ראש החזיר. -  27.05.2022הצעה לסדר ירון גדות  .11

 מועצה דתית.  –  08.06.2022הצעה לסדר רוני בלקין   .12

 . ממלא מקום ראש העיר בהיעדרו – 08.06.2022הצעה לסדר ירון גדות  .13

 )א( לפקודת העיריות בעניין החלטת ועדת גבולות.  9דיון בהצעה לסדר לפי סעיף   .14

 . 2021דיון בדוח תלונות הציבור לשנת  .15

 .עניינים גלילות צפון ניגוד חשש ל בדיקתחוות דעת בעניין  .16

הארכת חוזה אכיפת גביה ארנונה וחוזה אכיפת    -  17.5.22אישור החלטת ועדת מכרזים מיום   .17

 . גביה דוחות פיקוח וחניה

 מועדונית רווחה.  - אישור שינוי מורשי חתימה  .18

  9/22לשנת הלימודים    אישור הארכת שירות של מורה לרפואה כמורה גמלאית מתיכון רוטברג .19

– 8/23 . 

₪ על חשבון תמיכה לשנת  200,000אישור מתן מקדמה למועדון כדורגל נשים רמת השרון בסך   .20
2023.   

על חשבון תמיכה לשנת   ₪ 300,000בסך   אישור מתן מקדמה לקבוצת הפועל ניר רמת השרון .21
2023 . 
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ועדת שמות מס'    1אישור סעיף מס'   .22 וידוע בהחלטת   5.4.2021מתאריך    10מפרוטוקול 

 הנצחת ראובן חזן.   - 15.05.22תרומות מיום   ועדת

מינוי הגב' גליה צבי, מנהלת מחלקת פניות ציבור, כממונה על העמדת מידע לציבור )חופש   .23

 המידע( במקום הגב' ניצן פרל. 
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 ערן שורץ
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