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 .1עדכונים
• פרויקט שיקום תשתיות ביישוב הוותיק – לצערנו אף אחד מיישובי המועצה לא נבחר לפרויקט.
• תקציב ספריות – תקציב המועצה לספריות בשנת  2012יחולק בהתאם למפתח של  66%קבוע ו-
 33%לפי מספר נפשות.
 .2אחזקת מתקני משחקים
נערך דיון בנושא אחריות המועצה לנושא מתקני המשחקים ומתקני הכושר ביישובים.
החלטה:
גני משחקים ביישובים:
 .1המועצה תיקח אחריות על אחזקה ותיקונים שוטפים לגני משחקים שעברו אישור ותקינה.
 .2המועצה לא תהייה אחראית להוסיף או להחליף מתקנים.
התנאים ללקיחת אחריות על גני משחקים ביישובים:
א .המתקנים קיבלו אישור של מעבדה מוסמכת בהתאם למתחייב בתקן  – 1498הביצוע
באחריות היישוב ,בהתאם ללוחות הזמנים שיוגדרו ע"י המועצה
ב .מתקנים ללא אישור ,ייהרסו /ייסגרו בצו מועצתי  -באחריות היישוב ,בהתאם ללוחות הזמנים
שיוגדרו לבצע את הצו .במידה ולא יבוצע ,המועצה תפעל להריסת /סגירת מתקנים ותחייב את
הישוב על כל המשתמע מכך.
ג .הוועד המקומי והאגודה השיתופית יוסיפו את המועצה כמבוטח בפוליסה צד ג' ,בנוסח המקובל
על המועצה .במידה ולא יבוצע ,המועצה תבטח את הגן ותחייב את הוועד המקומי.
ד .במקרה של השחתת המתקנים המועצה תפעל לתיקון המתקנים ע"ח תקציב הוועד המקומי.
מתקני כושר.
ה .המועצה תבצע בדיקות תקופתיות של מתקני הכושר .באחריות היישובים לבצע התיקונים
ולהחזיר לתקינות בהתאם לדו"ח הבדיקה
גנים במוסדות חינוך
ו .תערך בדיקה ע"י הגזבר של נושא הביטוח למתקנים במוסדות החינוך וביישובים.
 .3וועדה לתכנון ובנין
נערך דיון בנושא החלופות והמשמעויות לוועדה לתכנון ובניה.
החלטה:
א .ההנהלה דורשת ממשרד הפנים הקמת ועדה עצמאית לתכנון ובניה.
ב .יוכן דיון ע"י הצוות המקצועי בנושא תוכנת . GIS
 .4בצוע תקציב 2011
ניתן הסבר על ההבדל בין אומדן בצוע תקציב  2011לבין הבצוע בפועל .הסטייה העיקרית נובעת
בעיקר מגידול בארנונה ברבעון האחרון של השנה .הפנית העודף התקציבי יועבר לדיון בהנהלה
ולבמליאה.

סגולה
*
קדמה
כפר
הנוער

מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית

*

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון ,08-8500707 :פקס 08-8600750
1

