פרוטוקלים בתחום תמיכות הינם חלק ממועצת העיר לכן מפורסם באתר העירייה כנספח לפרוטוקולים של מועצת העיר.
פרוטוקולים שנת  - 2014מצורף לינק

מספר ועדה

סדר יום

 19.12.2013ועדה מקצועית לתמיכות
 24.12.2013ועדת משנה לתמיכות

מספר 1
מספר 1

 29.1.2014ועדה מקצועית לתמיכות

מספר 2

ועדה מקצועית לתמיכות
ועדת משנה לתמיכות
ועדה מקצועית לתמיכות
ועדת משנה לתמיכות

מספר 3
מספר 2
מספר 4
מספר 3

 28.4.2014ועדה מקצועית לתמיכות
 1.5.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 5
מספר 4

 28.5.2014ועדה מקצועית לתמיכות
 02.6.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 6
מספר 5

מקדמות ומענק זכייה לבנות אשדוד
ועדה מקצועית מספר 1
תחום תרבות פנאי,מועצה דתית,בקשות
מאוחרות ,יהדות בחטיבה
הצעירה,פרסום באצטדיון,דמי שימוש
מתקני עירייה,שימוש בשלטים לצורך
קידום נוער,עידוד יזמות ודיון בעמותות
הנתמכות מתחת ל ₪ 5,000
תחום יזמות,אגרות והטלים,מצויינות
בספורט,בנות אשדוד,תחום ספורט,
השגיות בספורט,חינוך כוללים,פיתוח בתי
כנסת ובקשות באיחור.
ועדה מקצועית מספר 2-3
שירה חדשה איגום תקציב
ועדה מקצועית מספר 4
תחום עידוד יזמות,אגרות
והטלים,רווחה,כלליות,תחום
תזמורת.עמותות שהשלימו ניירת תחום
ספורט,כוללים,פיתוח.דיון עמותת
תפארת רפאל והחלטה על מועד אחרון
להשלמת ניירת.
ועדה מקצעוית מספר 5
דיון בתחום ספורט כדורסל בנות אשדוד
וכדורסל בנים.
ועדה מקצועית מספר 6

תאריך

19.2.2014
27.2.2014
26.3.2014
27.3.2014

שם הוועדה

אושר ופורסם
בפורטוקול מועצה תאריך המועצה
מספר ( 3קדנציה )10
מספר ( 3קדנציה )10

01/01/2014
01/01/2014

מספר 5

05/03/2014

מספר 5
מספר 5
מספר 6
מספר 6

05/03/2014
05/03/2014
02/04/2014
02/04/2014

מספר 7
מספר 7

07/05/2014
07/05/2014

מספר 8
מספר 8

11/06/2014
11/06/2014

 18.6.2014ועדה מקצועית לתמיכות
 25.6.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 7
מספר 6

 13.7.2014ועדה מקצועית לתמיכות

מספר 8

 6.8.2014ועדה מקצועית לתמיכות +משנה מספר 7+ 9

 22.9.2014ועדה מקצעוית לתמיכות
 29.9.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 10
מספר 8

 27.10.2014ועדה מקצעוית לתמיכות
 16.11.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 11
מספר 9

 19.11.2014ועדה מקצעוית לתמיכות

מספר 12

 23.11.2014ועדה מקצועית לתמיכות
 27.11.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 13
מספר 10

תבחינים לשנת , 2015תמיכות עמותת
מט"י.ש.י,אוהלי אד דת ,בית ספר
החרצית,יהדות בוכרה,בית כנסת
הסיטי,אור לאה,השגיות עמותת
שחמט.תמיכות לעמותות אשר השלימו
ניירת תחום פיתוח,רווחה וכלליות.דיון
בתחום אגרות והטלים ,בית ספר
למוסיקה .
ועדה מקצועית מספר 7
תבחינים ספורט כולל פרסום ספר
התבחינים לשנת . 2015ערבות בקרה
תקצבית קבוצות ספורט ,מענק
השתתפות משחקי ליגה בנות
אשדוד,ואישור תמיכות לעמותות אשר
השלימו ניירת.
אישור ועדה מקצועית מספר ,8עדכון
תבחין ספורט ויזמות .
דיון בבקשות ,בית כנסת החרצית,קדם
מפעליו,אגרות והטלים למעיינות החסד
,שם משמעון ואפיקים חדשים ,בקשות
של עולים מאמריקה הדרומית,בית
שמואל,הפואול הציבורי לאיכות
הסביבה,עמותת אימהב ,עמותות שלא
חל עליהן נהרי ,אלפא פרוספרטי ומטי
ועדה מקצעוית מספר 10
עמותות שלא חל עליהן נהרי,בקשת
עמותות משכן חנוך,ויצו,בית כנסת לעולי
גרוזיה .תמיכה בתחום מוקדי תרבות
ועדה מקצועית מספר 11
בקשת העמותות ,חזון מאיר ,בית מרדכי
צבי,רשת מרגלית הדסה,יהדות בוכרה
ודרכי שלום
תבחין גישור ואישור מקדמה לרשות
לספורט עבר ענפי הכדור בליגה בכירה
ועדה מקצעוית מספר 12+13

מספר 9
מספר 9

02/07/2014
02/07/2014

מספר 10

03/09/2014

מספר 10

03/09/2014

מספר 11
מספר 11

01/10/2014
01/10/2014

מספר 13
מספר 13

03/12/2014
03/12/2014

מספר 13

03/12/2014

מספר 13
מספר 13

03/12/2014
03/12/2014

