ישיבת מועצה שלא המניין מס' 472

ביום חמישי  22/7/2021בשעה  18:00תתקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 472
במנהל הנדסה ברחוב ירוחם שוקר  1גדרה.
סדר היום:
סעיף 1

אישור הגדלת תב"ר  724ביצוע תשתיות תאורה ועבודות חשמל
ברחבי העיר בסך ₪ 918,000
תקציב קיים₪ 7,712,642 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
מלוות מבנקים :
סה"כ:

₪ 6,912,642
₪ 800,000
₪ 7,712,642

תקציב מבוקש8,630,642₪ :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
מלוות מבנקים :
סה"כ:

₪ 7,830,642
₪ 800,000
₪ 8,630,642

סעיף  2תיקון תקציב המועצה לצורך פרסום מכרז לקליטת סגן מנהל אגף שפ"ע
ומנהל מחלקת גינון .
סעיף  3אישור תב"ר  1313בניית בית כנסת בתוך בית ספר
שלהבות גוש  80051חלקה  6בסך ₪ 1,500,000
תקציב מבוקש₪ 1,500,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 1,500,000

סעיף  4אישור תב"ר  1314בניית בית כנסת גוש  80051חלקה  2גוש 4587
חלקה  146ליד תיכון ארז בסך ₪ 2,000,000
תקציב מבוקש₪ 2,000,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 2,000,000

סעיף 5

אישור תב"ר  1315בניית בית כנסת גוש  80050חלקה  34רחוב ציונה צרפת .
בסך ₪ 2,000,000
תקציב מבוקש₪ 2,000,000 :
מקורות מימון:

סעיף 6

קרנות הרשות:

₪ 2,000,000

בקשת הלוואה בסך  ₪ 3,000,000עבור דמי הקמה לאזור תעשייה (תאגיד)

סעיף  7אישור הגדלת תב"ר  894פעולות לבטיחות בדרכים בסך ₪ 56,250
תקציב קיים₪ 729,986 :
מקורות מימון :קרנות הרשות:
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:
סה"כ:

₪ 148,986
₪ 581,000
₪ 729,986

תקציב מבוקש₪ 786,236 :
מקורות מימון :קרנות הרשות:
הרשות לבטיחות בדרכים:
סה"כ:
סעיף 8

₪ 160,236
₪ 626,000
₪ 786,236

אישור הגדלת תב"ר  1227שיקום רחוב סברדלוב בסך ₪ 637,000
תקציב קיים₪ 1,650,868 :
מקורות מימון :משרד הפנים:
משרד הבינוי והשיכון
סה"כ:

₪ 550,000
₪ 1,100,868
₪ 1,650,868

תקציב מבוקש2,287,868 :
מקורות מימון :קרנות הרשות:
משרד הפנים :
משרד הבינוי והשיכון :
סה"כ:

₪ 637,000
₪ 550,000
₪ 1,100,868
₪ 2,287,868

סעיף  9אישור תב"ר  1316תכנון וביצוע חניון ברחוב האילנות פינת ארז
בסך ₪ 450,000

תקציב מבוקש450,000₪ :
מקורות מימון:

קרנות הרשות :

450,000₪

סעיף  10אישור תב"ר  1317שיפוץ מעון סחלב בסך ₪ 250,000
תקציב מבוקש₪ 250,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

250,000₪

סעיף  11אישור תב"ר  1312סלילת מדרכות וכבישים ברחבי היישוב
בסך ₪ 5,000,000
תקציב מבוקש₪ 5,000,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 5,000,000

סעיף  12אישור הגדלת תב"ר  1203ושינוי מקורות מימון תכנון וביצוע בה"ס לחינוך
מיוחד ניצנים בסך ₪ 606,442
תקציב קיים₪ 11,362,344 :
₪ 2,525,000
₪ 8,837,344
₪ 11,362,344

מקורות מימון :קרנות הרשות :
משרד החינוך
סה"כ:

תקציב מבוקש₪ 11,968,786 :
₪ 1,923,027
₪ 10,045,759
₪ 11,968,786

מקורות מימון :קרנות הרשות:
משרד החינוך:
סה"כ:

סעיף  13אישור תב"ר  1306הצטיידות גני ילדים בסך ₪ 250,000
תקציב מבוקש₪ 250,000 :
מקורות מימון:

מפעל הפיס:

₪ 250,000

סעיף  14אישור הגדלת תב"ר  902ושינוי מקורות מימון הנגשת כיתות שמיעה
ומזגנים לבתי ספר בסך ( ₪ 270,000הבילויים  ,רות/ארז ,רמון,בגין)
תקציב קיים1,750,000₪ :
₪ 850,000
₪ 900,000
₪ 1,750,000

מקורות מימון :קרנות הרשות :
משרד החינוך
סה"כ:

תקציב מבוקש₪ 1,750,000 :
מקורות מימון :קרנות הרשות:
משרד החינוך:
סה"כ:

₪ 580,000
₪ 1,170,000
₪ 1,750,000

סעיף  15דיון בדוח כספי  2020של תאגיד עירוני "אופק"
סעיף  16דיון בדוח כספי  2020של תאגיד מים ת.מ.ר לשנת 2020
סעיף  17דיון בדוח רבעוני  1לשנת  2021מועצה מקומית גדרה

