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סיכום ישיבת ההנהלה מספר  1/11מתאריך 12.1.2011
משתתפים:
הנהלה :רני טריינין ,אלון עינבר ,יואב כהן ,יונית פרטוק ,יחיעם יוגב ,מוטי קצביץ ,מורדי ונטורה,
מנחם מנשהפור ,עופר סלע,
משתתפים נוספים :יואל ברקאי ,אהוד אברהמי ,ורד בן ארי ,אילן סלמונה
 .1הטלי השבחה
החלטה :כל התקבולים בגין היטלי ההשבחה יועברו למועצה לטובת תקציבי פיתוח בהתאם לחוק.
המועצה תכין תוכנית פיתוח לכמה שנים קדימה שתכלול בתוכה את צרכי המועצה והיישובים
לתשתיות ציבוריות .בהתחשב בגידול הדמוגראפי הצפוי ביישובים יקבע סדר העדיפויות לבצוע
התשתיות.
צוות מצומצם לגיבוש הצעה מפורטת :אלון ענבר ,מורדי ונטורה ,מוטי קצביץ.
 .2אישור משרד הדתות להקמת מקווה בסגולה
החלטה :במועצה פועל מקווה אזורי במושב נחלה .לאור זאת ,האחריות והעלות של הפעלת
המקווה תהיה על הוועד המקומי בסגולה .תנאי להמשך קידום הקמת המקווה הוא חתימה של
הוועד המקומי על אחזקת והפעלת המקווה והשלמת מימון הקמת המבנה במידה ויידרש .המועצה
תפעל ביחד עם וועד המושב לתקצוב המקווה ע"י משרד הדתות.
 .3הפסדים ממערכות הביוב של המועצה
החלטה :המועצה תבטיח באמצעות תשלום אגרות את איזון במפעלי הביוב.
אחת לשנה יבוצע תחשיב הפחת וקרן השקום של מפעלי הביוב .במידה ויהיו עודפים עפ"י התחשיב
הם יועברו לקרן פיתוח.
 .4חוק עזר לביוב
החלטה :הוחלט לא למשוך את הבקשה לחוק .לקיים את המליאה בנושא חוק העזר לביוב בתאריך
 .27.2.2011במידה ויתקבלו השגות נגבה ושדה יואב על התעריף לפעול לשינוי.
 .5שונות
בקשת העמותה לאיכות החיים ביואב להשתתפות בהכנת בג"צ נגד הקמת תחנת הכוח של "דליה
אנרגיות".
החלטה :מאחר והמועצה מתנגדת להקמת התחנה ואנו בעיצומו של התהליך הסטאטוטורי לא
רואים מקום להשתתפות המועצה.
ההנהלה מאשרת הגשת בקשת תמיכה מקרן עיזבונות לשנת  2012בסך  ₪ 50,000לפרויקט
מרחב למידה אחר  -מניעה וטיפול בנשירה סמויה וגלויה בקרב ילדים ובני נוער בהיקף של
. ₪ 142,000

*
סגולה
*
קדמה
כפר
הנוער

מאשר :רני טריינין

רשמה  :ורד בנארי – מנכ"לית
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