מועצה מקומית קדומים
חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון
ז' ניסן תשע"א
11/04/11
ישיבות מועצה 2590 -

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 03/11
מיום ראשון ו' ניסן תשע"א 10 ,באפריל 2011
נוכחים :חננאל דורני -יו"ר המועצה
אריה אדליס -חבר
קובי בר און -חבר
רחמים יעקב -חבר
נעדרים :טובית רוזנצוויג -חברה
שרה אליאש -חברה
כבי אשר -חברה
אלון פרבשטיין -חבר
יאיר מרדכי -חבר
משתתפים :ברק טובי – גזבר המועצה
 .1אישור התקשרות עם קק"ל
חננאל :מביא להצעה את הסכם ההתקשרות עם קק"ל בדבר תחזוקה עתידית של גן הפיל על ידי
המועצה.
הצבעה :אושר פה אחד.
 .2מינוי מנהל ארנונה
המועצה מאשרת פה אחד את מינוי מר ברק טובי – גזבר המועצה כמנהל הארנונה של המועצה
המקומית קדומים ,על פי הוראות הדין.
 .3אישור הלוואה
חננאל :עומס המלוות של המועצה ירד בשלוש השנים האחרונות לכ 17% -במקביל לעלייה משמעותית
בתקציב השנתי והקטנה משמעותית של הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל מ 1,516-אש"ח לכ220-
אלש"ח.
המועצה מבצעת בימים אלו פרוייקטים רבים בתחום הבנייה והתשתיות .חלק ממימון הפרויקטים
הינו מתקציב המועצה אני מבקש את אישור המליאה להלוואה על סך  2מלש"ח מבנק אוצר החיל
תמורת שעבוד הכנסות עצמיות בסכום ההלואה.
הצבעה :אושר פה אחד.
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 .4דיווח על הצתה
חננאל :דיווח למליאה על ארוע הצתה בסמוך לשכונת מצפה ישי.
 .5דיווח על סיכום עם מנהל בי"ס נחשון בנים.
חננאל :סוכם עם הרב יהודה שדמי מנהל בי"ס נחשון בנים על סיום עבודתו כמנהל בית הספר בסיום
שנת הלימודים הבאה )תשע"ב( .בספטמבר הקרוב נחל בהליך איתור מנהל חדש לבית הספר.
 .6דיווח על מפגש תושבים
חננאל :התקיים מפגש עם תושבים לגבי פרוייקט כיכר רש"י .במהלך הפגישה ניתנה סקירה לגבי
התכנון הראשוני כאשר הודגש שישנם מספר נושאים בבסיס הפרויקט שלא ניתנים לשינוי וישנם
מספר נושאים הפתוחים לדיון ציבורי .התקיים דיון חשוב בנושאים הרלבנטיים ובתכנון הסופי ילקחו
בחשבון הארות התושבים לגבי הפרוייקט.

____________________
רשם :ברק טובי

_____________________________
מאשר :חננאל דורני
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