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 ג"תשפ שבט 'כט שני ביום שהתקיימה מיוחד דיון - מועצה ישיבת פרוטוקול

 .רמלה, 1 ויצמן' רח, העירונית בספריה(  2023 בפברואר 20)
 

   -  המועצה  ישיבת פתיחת שעת

 
 :נוכחים

   
  המועצה ישיבת ר"יו, העיר ראש -  וידל מיכאל

  ע"רה סגן  - דהאן איתן הרב

   ע"רה סגן  - ורייב'דז אברהם

   מועצה חברת -  ארביב אורלי

   מועצה חבר  -  ניזרי יחיאל

 מועצה חבר - רוטשטיין רונן ד"עו

    מועצה חבר  - לבן אבו( מינו)  אברהים

       מועצה חבר -  טויטו אריה ד"עו

   מועצה חבר  - שוהם הראל

  מועצה חבר  - שטה משה

  מועצה חבר  - שלוש שמעון

   מועצה חבר  -דידי יאיר

 

 :חסרים

  מועצה חבר  -  מושייב רונן

 מועצה חבר - דרעי מיכאל הרב

   מועצה חבר  - פנטה שלומי

 מועצה חבר  - סאבא מוסא ד"עו

    מועצה חבר  - סייף אבו ראיס ד"עו

  מועצה חבר  -  גאנם אבו עאמר

    מועצה חברת - כחלון כהן רותם
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 :עירוני מנגנון
 

  העירייה ל"מנכ  - עזריה רונן

  העירייה גזברית  - עללאל רוזה

  ש"יועמ  -  דבורי דורון ד"עו

  העירייה מבקר  -קלפוס יהושע

 

 

 

 

 

 

 
 'מס

 החלטה פרטי    החלטה

 

  2202 לשנת הציבור תלונות על הממונה וחשבון דין(. 27.)1

      לחוק 15 בסעיף לקבוע בהתאם, 2021 לשנת הציבור תלונות על הממונה  ח"בדו  דיון ערכה המועצה               

 . 2008- ח"תשס(, הציבור תלונות על ממונה)  המקומיות הרשויות               

 

 

 ( 1' מס נספח) 

 

 
 

 . הדין להוראות בהתאם ותומללה הוקלטה המועצה ישיבת** 
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   וידל מיכאל                                עזריה רונן                    
       רמלה העיר ראש                                    העירייה  ל"מנכ               

 
 

 

 


