מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון ,מיקוד  ,1524800טל 04-6628200 .פקס 04-6769272
E.mail: liate@glt.org.il
מוקד מוניציפלי105 :

כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
כ"ה כסלו ,תשע"ז
 25דצמבר2016 ,

אילניה

יוסי /2016מליאה/פרוטוקולים8-

פרוטוקול ישיבת מליאת 8/2016

ארבל
בית קשת

מיום  18בדצמבר 2016
משתתפים:

מוטי דותן  -ראש המועצה
דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה

בית רימון

יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר

גבעת אבני

אברהם שפיגלר  -חבר
ראובן ועקנין – חבר

הודיות

דדי בן דוד – חבר
אשר כהן  -חבר
פז עפרוני – חבר
רפי קרמר – חבר
בועז יוסף  -סגן
בועז מועלם  -חבר

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

תומר מועלם – חבר
אלי פררה – חבר

כפר-חטים

משה שמשון  -חבר
שחר שטדלר – חבר

כפר-קיש

נעדרים:

דני טלית  -חבר
עציון אושרי – חבר

לביא
משתתפים נוספים:

יוסי יצחקי -מנכ"ל

מסד

שמואל אייזנברג  -גזבר
עו"ד אבי שמואלי -יועץ משפטי

מצפה

אורטל יצחק ,רו"ח – גזברות
אלי דהן – מבקר פנים מועצה

מצפה-נטופה

נילי שפירו – מנהלת חשבונות ראשית
נטאשה באט – מח' גבייה

שדה-אילן

יצחק אשחר – מנהל אגף החינוך
חן גלוברמן – רכז מוניציפאלי

שדמות-דבורה

שני בן זאב – מנהל מח' נוער וצעירים ,אגף החינוך
אבי בר יאיר – מתאם מיכון

שרונה

תחילת הישיבה 18:00
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אילניה
ארבל

להלן סיכום הישיבה:
מוטי דותן

היום נקיים  2ישיבות נפרדות ,הראשונה על תקציבי הישובים לשנת 2017
והשניה על תקציב המועצה.

הצבעה:

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים .

החלטה:

לקיים  2ישיבות נפרדות  ,הראשונה על תקציבי הישובים לשנת  2017והשניה

בית קשת
בית רימון

על תקציב המועצה.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

יוסי יצחקי

אני מבקש להוסיף לסדר היום אישור של תקציב ועד מקומי מצפה נטופה בסך
של .₪ 516,475

הצבעה:

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים .

החלטה:

להוסיף לסדר היום את אישור תקציב הועד המקומי מצפה נטופה.

סעיף 1

דוח ראש המועצה

מוטי דותן

המועצה משתתפת באבלו של חבר המועצה דני טלית על מות אביו.

סעיף 2

אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017

לביא

ישוב

מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

לביא

487,200

שרונה

1,316,200

מצפה נטופה

הצבעה:
החלטה:

תקציב בש"ח

516,475

כל הנוכחים בעד
אושרו תקציבי הועדים המקומיים לשנת  2017כמפורט:
תקציב בש"ח
ישוב
לביא

487,200

שרונה

1,316,200

מצפה נטופה

516,475
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אילניה
ארבל

מוטי דותן

אני נועל את הישיבה .18:15

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

_______________

________________

יוסי יצחקי

מוטי דותן

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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