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נושאים שעלו בישיבה:
 בוצע המשך דיון תקציבי על תקציב הועד המקומי של שנת  2012בנוכחות גזבר הועד –
יניב:
*

הועד דן בנוהל אישורי הוצאות על פי תחומים( ,תרבות ,נוער ,בריכה ,חזות הכפר,
חינוך וכו׳) .הוחלט שהחל מתאריך  ,01.02.201.כל ההוצאות המוניציפאליות
מחויבות הזמנת עבודה מאושרת .בתחומים :נוער ,תרבות וחינוך ,הזמנות עבודה
שוטפות יהיו על ידי אחראי התחום עם העתק למזכיר ,בשאר התחומים האחריות
להוצאת הזמנות עבודה שוטפות תהיה אך ורק של המזכיר.

*

בנושא השקעות( ,בכל התחומים) ,האחריות להוצאת הזמנת העבודה תהיה של
המזכיר בלבד.

*

הוחלט שלאחר אישור תקציב לשנת עבודה ,יוצג תכנון מול ביצוע רבעוני של התקציב
לועד ,בכל רבעון.

*

הוחלט שהוצאות שוטפות המשויכות לסעיף 'שונות מוניציפאלי' ,ישויכו לסעיפים על
פי תחומים ולא יכנסו לשונות ,כדי שנוכל לקבל תמונה ברורה של תקציב מול ביצוע
בכל תחום.



לאחר שנכשל הניסיון של הועד להפוך את בריכת השחייה לבריכה משותפת למועצה ולנו
בכדי להתחלק בעלויות שיפוץ ואחזקה ,הועד החליט לבצע את השלב הראשון בהליך
שיפוץ כולל של הבריכה ,מפני שללא ביצוע שלב זה ,לא נקבל את אישור משרד הבריאות
לפתיחת הבריכה בעונת הרחצה הקרובה .תכנון השיפוץ הכולל ייפרש על פני שלוש-חמש
שנים.
דף הסבר מפורט בנושא בריכת השחייה :עבר-הווה-עתיד ,ישלח לכלל התושבים בזמן
הקרוב.
שרון מזי"א ביקשה לסיים את תפקידה כרכזת קהילתית בנהלל מסיבות אישיות .אנו
מודים לשרון על תרומתה הרבה לנהלל ומאחלים לה הצלחה.
הועד החליט שלא לקחת בשלב זה רכז קהילה תחת שרון .עם זאת ,ניהול בית נדיה ומערך
החוגים בנהלל מצריך תקן ולכן הועד הקצה סכום עבור תפקיד זה ובימים הקרובים תופץ
ב'סאמדיי' הגדרת תפקיד ותושבי נהלל שמעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד מוזמנים
לעשות זאת.



הועד אשר את חברת ״מודוס״ להכנת תכנית אסטרטגית תשתיתית-פיסית לנהלל ,בעלות
של  ₪ .000שעליהם תוסיף המועצה האזורית  ₪ .000נוספים.
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לאחר עצירת העבודות להתקנת מעקות הבטיחות בנהלל שנעשו על ידי המועצה ללא
תיאום ושיתוף של הועד המקומי ,ביקשה המועצה מהועד לאשר את השלמת העבודות.
בשל העובדה ש 00%מהעבודה בוצעה והמועצה הציגה בפנינו מסמכים המחייבים אותנו
בהשלמת העבודות מבחינה בטיחותית ,העבודות יושלמו בימים הקרובים.
הועד ביקש ישיבה דחופה מול מטה המועצה לדיון ביחסי העבודה :מועצה-ועד מקומי.



הועד המקומי ,החליט לקדם פיצול רשויות בעבודת המזכיר בין האגודה החקלאית לוועד
המקומי .אייל בחר להמשיך בתפקידו באגודה ,על כן יצא בימים הקרובים מכרז למשרת
מזכיר עבור הועד המקומי.

הישיבה הבאה של הועד המקומי תתקיים ביום ד׳  5/:3/ ,/55/4515במזכירות.
על סדר היום:
 -דיון תקציב  ,201.לאור מסקנות דיון תקציב .2012

הציבור מוזמן לישיבה .מי שמעוניין להגיע אנא להודיע במיילofirbenporat@gmail.com :

