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  25.11.09  מתאריך 200911/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  :נוכחים

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  מ וסגן ראש מועצה"מ -    מר אסי לוי

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  ר בני מיכלוביץמ
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי -  ד ברוך חייקין"עו

  גזבר המועצה -      גיורא ראובני           
  מוניציפאלית' מנהל מח -    אריק זורגר

  
  :חסרים

  חבר מליאה -ד מיכאל טפלו         "עו
  חבר מליאה -מר אבי לנקרי               

  
  הרצלדווח 

ולכן .בגבעת זאב נגד צו הקפאת הבניה פלו נמצא בשליחותי כרגע בכנס חירוםד ט"חבר המליאה עו
  .היעדרותו

  
  העלאת ארנונה -קיצוץ מענקי האיזון

כמונו מביא את איזון ה ברשויות שמקבלות מענק נכפי הידוע לכולם קיצוץ מענקי האיזון של המדי
  .למצב של קושי תפקודי אמיתי התקציבית המערכת

  .ח"מלש 1.5פ הנתונים שלנו בכדי "צה עקרני שומרון קוצ
  

השאלה המרכזית שעלתה לדיון באם להיערך לקראת דיוני התקציב עם הקיצוצים או להעלות את 
  .הארנונה כדי לצמצם את הפגיעה ולשמור על רמת שירות לתושב

בין יתר דברי חידדתי את , הצעות אחרות להגדלת ההכנסות בישיבה הקודמת ביקשתי לקבל מכם
  .את ההצעות באופן רציני, דוקו את הרעיונות במייל כדי שנוכל לבהבקשה שתעביר

  .הצעות להגדלת הכנסות לא קיבלתי
  

כמו כן אני מבין , אני מבין מהמייל של יגאל שסיעת יחדיו מתנגדת להעלות את תעריף הארנונה
  .וסיעתו מתנגדים להעלאת הארנונהשהוא לנקרי מאבי 

  
  .אני מושך את הצעתי ,לאור נתונים אלו 

  
להשיג תקציבים ייעודיים ולא נעשה כל מאמץ , קצועי במועצהמבקש להודיע שאני והצוות המ

  .ייעודיים כשם שעשינו עד כה לקדם את הישוב
גיעה ברמת עם זאת אין להתעלם מהעובדה שהחלטה זו שהיא בהחלט לגיטימית משמעותה פ

  .השירות
                                                                                                     ___________________  

  הרצל בן ארי                                                                                                         
  ראש המועצה                                                                                                          

  אריק זורגר: רשם                                                                                                                 


