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"ג סיון ,תשע"ו
 29יוני2016 ,

אילניה

יוסי /2016מליאה/פרוטוקולים 4-

ארבל

פרוטוקול ישיבת מליאת מיוחדת 5/2016
בית קשת

מיום  26ביוני 2016

בית רימון
גבעת אבני

משתתפים :

מוטי דותן  -ראש המועצה
דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
בועז יוסף  -סגן
שמואל עינב  -חבר
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שו ורץ – חבר
בועז מועלם  -חבר
עציון אושרי – חבר
אברהם שפיגלר  -חבר
ראובן ועקנין – חבר
דדי בן דוד – חבר
אשר כהן  -חבר
דני טל ית  -חבר
פז עפרוני – חבר
משה שמשון  -חבר
תומר מועלם  -חבר
רפי קרמר  -חבר
שחר שטדלר  -חבר

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר -זיתים
כפר -חטים
כפר -קיש
לביא
מסד
משתתפים נוספים:

מ צפה
מצפה -נטופה
שדה -אילן
שדמות -דבורה

יוסי יצחקי  -מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר
עו"ד שגיא רובינסקי  -יועץ משפטי
אלי דהן  -מבקר וממונה על פניות הציבור

תחילת הישיבה 18:00

להלן סיכום הישיבה:

שרונה
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אילניה

סעיף 1

דוח ראש המועצה

ארבל

מוטי דותן

הישיבה של היום הינה ישיבת מליאה מיוחדת שזימנתי ,בהתאם לסעיף 64א
לצו המועצות האזוריות ,על מנת לקיים דיון והצבעה חוזרת בהחלטות בנוגע

בית קשת

לאישור צווי הארנונה לשנת  2017למועצה ולוועדים המקומיים.
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

אברהם שפיגלר

אני מציע לאשר העלאה ב  1.77%-לא כולל תעריפי מגורים.

בועז מועלם

אני מבקש שיעלו הצעות של חברי המליאה להצבעה.

עו"ד שגיא רובינסקי הישיבה הזו הינה ישיבה מיוחדת שזומנה ע"י ראש המועצה בהתאם לסעיף

הזורעים

64א' לצו ,וסדר היום שלה נקבע בזימון שהוצא ע"י ראש המועצה.

כדורי

גם אם המדובר היה בישיבה רגילה ,הרי שעל מנת לשנות את סדר היום נדרש
רוב של שני שליש ממשתתפי הישיבה.

כפר -זיתים

ראובן ועקנין

אני מציע שאם היועץ המשפטי לא בקיא בחומר נבטל את הישיבה.

כפר -חטים

שמשון משה

אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שחברים רוצים הצבעה על הצעות שלהם.

כפר -קיש

מוטי דותן
לביא

אני מבקש לקיים הצבעה חוזרת בהחלטה לגבי אישור צו הארנונה למועצה
לשנת  2017כולל העלאה של  1.77%משנת  2016עפ"י שיעור העדכון שנקבע
עפ"י דין.

מסד
הצבעה:
מ צפה

בעד( 12 :מוטי דותן ,דוב וולפה ,בועז יוסף ,פז עפרוני ,שמואל עינ ב ,אשר כהן ,שחר
שטדלר ,דני טלית ,דדי בן דוד ,יום טוב בן ששון ,רפי קרמר ,אריה שוורץ).

מצפה -נטופה

נגד( 6 :ראובן ועקנין ,אברהם שפיגלר ,שמשון משה  ,עציון אושרי ,בועז מועלם,
תומר מועלם).

שדה -אילן
החלטה:

אושר צו הארנונה למועצה לשנת  2017כולל העלאה  1.77%משנת .2016

שדמות -דבורה

מוטי דותן
שרונה

אני מבקש לקיים הצביעה חוזרת בהחלטה לגבי אישור צווי הארנונה לועדים
המקומיים לשנת  2017כולל העלאה  1.77%משנת  2016עפ"י שיעור העדכון
שנקבע עפ"י דין.
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אילניה
ארבל

בעד( 12 :מוטי דותן ,דוב וולפה ,בועז יוסף ,פז עפרוני ,שמואל עינ ב ,אשר כהן ,שחר

הצבעה:

שטדלר ,דני טלית ,דדי בן דוד ,יום טוב בן ששון ,רפי קרמר ,אריה שוורץ).

בית קשת

נגד( 6 :ראובן ועקנין ,אברהם שפיגלר ,שמשון משה ,עציון אושרי ,בועז מועלם,
בית רימון

תומר מועלם).

גבעת אבני

החלטה:

הודיות

מוטי דותן

נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלת

שעה 18:15

הזורעים

אושרו צווי הארנונה לועדים המקומיים לשנת  2017כולל העלאה  1.77%משנת .2016

כדורי
כפר -זיתים
כפר -חטים
כפר -קיש
_______________
לביא

יוסי יצחקי

________________
מוטי דותן

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