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פרוטוקול מליאה 9/12
מיום רביעי ו' טבת תשע"ג 19 ,בדצמבר 2012
נוכחים:
חננאל דורני -ראש המועצה
אריה אדליס -חבר
כבי אשר -חברה
טובית רוזנצוויג -חברה
נעדרים:
קובי בראון -סגן ראש המועצה
יאיר מרדכי -חבר
אלון פרבשטיין -חבר
שרה אליאש -חברה
רחמים יעקב -חבר
משתתף:
יחיאל לייטר -גזבר
 .1אישור פרוטוקול מליאה 8/12
הצעה :אישור פרוטוקול  8/12מיום .14/11/12
החלטה :אושר פה אחד.
 .2תב"רים
הצעה :אישור פתיחת וסגירת תב"רים כמפורט בנספח א' המצ"ב.
החלטה :אושר פה אחד.
 .3נוהל מחיקת חובות
חננאל :מבקש לאשר נוהל מוצע למחיקת חובות אבודים נספח ב' )מצ"ב( .נוהל זה מחליף בחלקו נוהל שאושר
בעבר.
החלטה :אושר פה אחד.
 .4מבקר המועצה
המליאה מודה למבקר המועצה ,רו"ח רואי מסורי ,על עבודתו המקצועית והמסורה לטובת הציבור בארבע
השנים האחרונות ,ומאחלת לו הצלחה בדרכו החדשה כמבקר במוא"ז דרום השרון.
 .5דוח ועדת ביקורת בדוח הכספי והדוח המפורט לשנת 2011
מליאת המועצה שמעה דיווח מיו"ר ועדת ביקורת  ,מר אריה אדליס ,על דיוני הועדה והמלצותיה לגבי הדוח
הכספי והדוח המפורט לשנת  .2011מצ"ב המלצות הועדה -נספח ג'.
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 .6הלוואת לרכישת רכב
הצעה :לקחת הלוואה בסך של עד  ₪ 100,000שתשמש להחלפת רכב הגינון) .ראה תב"ר בנספח א'(
החלטה :אושר פה אחד.
 .7דיווחים ושונות

•

פרס ניהול תקין -חננאל דיווח כי המועצה נמנית זו השנה השניה ברציפות בין הרשויות המקבלות
פרס ניהול תקין לשנת .2011

•

פרס שרת התרבות והספורט -בתחרות פרס השרה לשנת  ,2012מ.מ.קדומים זכתה במקום השלישי
מבין כלל המועצות המקומיות בארץ.
המליאה משבחת ומביעה הערכה לעבודתה המסורה של אסתי בארגון אירועי התרבות והחוגים
בישוב ,יחד עם כל המסייעים בידה בתחומים אלו -ספריה ,בי"ס למוסיקה ונוער.

•

פרוייקט שדרוג גני שעשועים -בעז"ה ייצא לדרך במהלך השבוע הקרוב .התכנון הינו להתחיל במצפה
קדומים ובאשקוביות ,עם סיום העבודות במצפור הרימון.

•

פרוייקט מעלה רש"י -הפרוייקט מתקדם כמתוכנן לקראת סלילת דרך רחבה הכוללת תאורה
ומדרכה לכל אורכה עד לישיבת קדומים.

•

אזרחים ותיקים -אריה מציע לבחון הארכת פעילות מועדון יחדיו בקיץ .כמו כן ,לבנות תוספת
מקורה מעל הרחבה המרוצפת בקדמת המועדון.
מבקש לבחון בחיוב מתן הנחות לאזרח ותיק באירועי התרבות בישוב.

•

הילטון -נמסר דיווח על חתימת משרד האוצר על החוזה המאפשר להשכיר את ההילטון לקופ"ח
"לאומית" .אנו ממתינים להחלטה הסופית של "לאומית".

____________________
מאשר :חננאל דורני
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