בס"ד

ישיבת מליאה מס'  20 – 8בדצמבר 2016

כ"א כסלו תשע"ז
 21דצמבר 2016

ריכוז החלטות מליאה מס'  – 8כ' בכסלו 20 ,בדצמבר 2016
בעד

נגד

נמנע

החלטה

.1

אישור פרוטוקול מליאה
קודם  7/16מתאריך 15.11.16

18

----

----

פרוטוקול מליאה מס' – 7.16
אושר פה אחד.

.2

אישור מינוי חברים לועדת
משנה לתכנון ובניה

18

----

----

.3

אישור בקשת הארכה לחוק
עזר אגרת ביוב (תיקון מס' )1
תשע"ג – 2013

17

נושא

מיכל רוטמן
איריס זנגי

----

הרכב ועדת משנה לתכנון ובניה :
פרנסיס מועטי ,גדי פחימה ,יוסי
נצר ,אליהו בראון ,יחיאל אמויאל,
הלל זרביב ,עידו כץ ,קובי
רוזנשטיין ,שלמה מרמרוש ,מיכל
רוטמן .אבי רואה – יו"ר הועדה -
אושר פה אחד.
חוק עזר אגרת ביוב מוארך עד
לתאריך .01.06.17
באחריות ועדת ישובים להגיש
המלצות תוך  3חודשים לדיון
במליאה וקידום ביצוע עד לתאריך
לעיל  -אושר.

.4

אישור צו ארנונה ועד מקומי
גני מודיעין 2017 -

18

----

אליהו בראון

צו ארנונה ועד מקומי גני מודיעין –
2017
אושר.

.5

אישור תיקון תקציב מילואים
מס' 1/2016

14

----

מיכל רוטמן
נבון בר
אליהו בראון
אפי שרון

תיקון תקציב מילואים מס' 1/2016
ע"ס  500מש"ח ו 1,219-משרות -
אושר.

.6

אישור תב"רים מס' 8/16

18

----

מיכל רוטמן

.7

אישור הקמת תאגיד עירוני

15

נבון בר

אליהו בראון
אפי שרון
איריס זנגי

הקמת תאגיד עירוני –
אושר.

.8

אישור פרוטוקול
ועדת חינוך מתאריך 21.11.16

19

----

----

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך
 – 21.11.16אושר פה אחד.

תב"רים מס' :
,6088 ,4532 ,3275 ,1827 ,1814
– 9294 ,6392 ,6391 ,6390 ,6352
אושרו.
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בעד

נגד

נמנע

החלטה

.9

אישור פרוטוקול ועדת תיירות
מתאריך 7.12.16

19

----

----

פרוטוקול ועדת תיירות מתאריך
 – 7.12.16אושר פה אחד.

.10

אישור פרוטוקול ועדת ישובים
מתאריך 7.12.169

19

----

----

פרוטוקול ועדת ישובים (למעט כל
ההחלטות התקציביות שיעברו
לועדת כספים ולמליאה במסגרת
דיוני התקציב) -
אושר פה אחד.

.11

אישור נסיעה לחו"ל –
לישראל גנץ – סיו"ר המועצה

17

----

----

נושא

בהתאם לנוהל נסיעה לחו"ל ולאחר
שדווח למועצה סוגיית נסיעתו
לחו"ל של מר ישראל גנץ –
מאשרת בזאת המועצה פה אחד את
הנסיעה האמורה .
רשמה :ליאת עטיה

2

