אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

להלן טבלה המפרטת את נושאי הפניות שנתקבלו במסגרת חוק חופש המידע ,והאגפים המטפלים
בשנת :2011
שם האגף
הנדסה

נושא הבקשה
 .1פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 1/5/2008

מספר
הבקשות
11

 .2דרישות תשלום של היטלי ביוב ,אגרות והיטלי  ,גוש  ,8981חלקה 15
 .3מחירי נכסים שבאזור התעשייה ברעננה ,נכסים בבעלות פרטית ולא
בבעלות העירייה
 .4חיובי אגרות והיטלי פיתוח שהוטלו על מתחם כפר בתיה
 .5חוב היטלי פיתוח ע"ש נשי אמי"ת
 .6החלפת רמזור בצומת כליל החורש/התדהר באזור התעשייה
 .7פרוטוקול ועדת תנועה מתאריך 1/5/2008
 .8פרוטוקול ועדת התמרור העירונית – אישור תמרור ב 2-המורה
בכניסה לרח' הגפן  /פינת רחוב השחר
 .9פרוטוקול ועדת תנועה בנושא השחפים 32
 .10התקנת מערכות פוטו-וולטאיות בעיר רעננה
 .11פרוטוקול ועדת תנועה עירונית מתאריך 5/7/2007
הכנסות

 .1מחירי שכ"ד לנכסים באזור התעשייה ברעננה  -רחובות – היצירה,
הסדנא ,זרחין ,התעשייה ,החרושת המלאכה ,התדהר ומרכז תאיה.

3

 .2חיוב ארנונה לדירה ע"ש יפה זאב מרדכי
 .3ארנונה כללית למגורים לשנת  2011עפי' אזור ,מס' דירות ,סוג הנכס,
סה"כ מר' ,תעריף למר' וסה"כ לחיוב
חזות העיר
תשתית

 .1ביתן סולל בונה ברח' המלאכה  18/111רעננה – רישיון עסק

1

.1פרוטוקול ועדת תנועה מתאריך 5/8/2007
 .2תוכנית פעולת רמזורים בצומת מרומזר רח' עתידים עם רח' היצירה
מתאריך 15/9/2012
 .3תקינות מדרכות ברח' המיתר
 .4תוכנית רמזורים – מתאריך  – 17/6/2011רח' ירושלים פינת הנשר
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אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

שם האגף

נושא הבקשה

מספר
הבקשות

 .5תוכנית רמזורים – מתאריך  - 27/2/2010רח' ויצמן פינת בורכוב
 .6תכנית רמזורים לתאריך  – 23/6/2010קרן היסוד – פינת ויצמן
.7תקינות רמזורים -לצומת היצירה – עתידים  -לתאריך 20/2/2011
חינוך

 .1תמיכה ו/או תקציבים שניתנו ו/או ניתנות עי העירייה למוסדות חינוך
בשנים .2011 -2008

2

 .2עיון בפרוטוקול הישיבה בנושא שיבוץ לגן יסמין
היועצת המשפטית

 .1חשבוניות יועצים ,סקרי דעת קהל ,החזר הוצאות שונות ,הסכמים
שחובה לפרסמם ,כרטסת הנהלת חשובות
 .2העברת נכסים בין עיריית רעננה לתאגיד המים .
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