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 החלטות בנושאים שעל היום:

 2016שינויים ועדכון בתקציב הרגיל לשנת  המועצה מאשרת פה אחד (1

, לדוגמא 2016גזבר המועצה נתן הסבר מפורט באשר לעדכון התקציב של שנת 

, מענקים ₪ 450,000תוספת  –, מענק איזון משרד הפנים ₪ 200ארנונה פחות 

 ענק מיוחד של הממשלה למגזר הערבי.מ ₪ 1,996,000קבלנו סה"כ  –מיוחדים 

 1,736,000והתוספת הינה ע"ס  2016לשנת  ₪ 25,839,000התקציב המקורי 

 .₪ 27,575,000 2016סה"כ התקציב של המועצה לשנת  ₪

גזבר המועצה הביא להצבעה בפני חברי מליאת המועצה רשימה של חברים  (2

 תברי"ם שהם: 7שהסתיימו 

 134מס תב"ר  - מועדון נוער באום אל ג'נם 

  165מס תב"ר  - בינייםאופק חדש בי"ס חטיבת 

  186מס תב"ר  - 13,23,72,18פיתוח כבישים 

  190מס תב"ר  - יחדות גני ילדים בשיבלי 4בניית 

 211מס תב"ר  - שיפוץ מגרש משולב 

 214מס תב"ר  - התקני בטיחות מעקות 

 220מס תב"ר  - ציוד וריהוט בבתי הספר 

 

ל המועצה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצות ועדת הביקורת ש (3

באשר להערות של דו"ח המבקרים החיצוניים לעניין  5/12/2016שהתכנסה ביום 

 .2015הדו"ח המפורט לשנת 

כמו כן המועצה מאשרת פה אחד את דו"ח מבקר הפנים של המועצה לשנת  (4

אשר דן בהתנהלות המתנ"ס דו"ח זה הובא לדיון בפני ועדת הביקורת של  2015

ח של מבקר הפנים מר נסים סעאידה בישיבה המועצה והועדה אשרה את הדו"

 .5/12/2016מיום 

ועד  1/1/2016המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני השלישי כלומר מ  (5

30/9/2016. 

גזבר המועצה פרט בפני חברי המועצה את הדו"ח יחד עם חברי המועצה יענה 

 על שאלות החברים באשר לסכומים שמופיעים בדו"ח.

של גזבר חברי המועצה אשרו פה אחד את הדו"ח הרבעוני עם סיום הסקירה 

 .3מס' 



 
 
 

 

 

 

 

 

 03:19הישיבה ננעלה בשעה 

 ראש המועצה - נעים שיבלי

 

 מזכיר המועצה  -שאוכת שיבלי 
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	פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 9/2016
	שהתקיימה ביום ראשון 25/02/2016 בשעה 18:00
	השתתפו בישיבה
	נעדרו מהישיבה
	נכחו
	נושאים שעל סדר היום:
	החלטות בנושאים שעל היום:


