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ודרך  הפגישה נפתחה בסקירה כללית על מצב המועצה בכלל ונקודת המבט

  .ההסתכלות של המועצה על מצבה של תקוע בפרט
:                                                            עיקריים כדלקמן במהלך הפגישה נגענו דברים

נושאים כספיים                                                                                                   *
                                         יחסי עבודה בין המועצה ליישוב ובין היישוב למועצה                   *
  נושא הבטיחות ביישוב*

העמקנו בנושא משאבי המועצה לרבות הבעיות האובייקטיביות של  :נושאים כספיים .1
זור תעשייה רציני מחסור באי:כספים באופן עצמאי כגוןהמועצה בייצור וגביית 

מאידך ... ב"גוש וכיוהעובדה שאין היטלי השבחה ב. עשייה בברקןכדוגמת איזור הת
הוצגו בפנינו מאמצי המועצה להזרים ליישוב שלנו כספים ממעגלים נוספים בעיקר 

דברים לשיפור ' בסופו של יום הוסכם על מס.            ממשרדי הממשלה השונים
המועצה :שינוי תקציב הוועדים-1:                                          וייעול נושא התקציב

ואפילו (דעת שהתקציב שתקוע מקבלת מהמועצה בסעיף זה חייב לגדולמו
בנושא זה המועצה עושה קריטריונים חדשים לכלל הישובים בגוש ).משמעותית

שבעקבותיהם אנו אמורים לראות שינוי חיובי והגדלת תקציב הוועדים כבר בשנה 
                                                         .                                                 2015- הקרובה

סעיף הביוב בו היישוב מעביר לה כספים המועצה מוכנה לבחון את - סעיף הביוב-2
.                           גבייה כשבפועל אחוז הגבייה של היישוב מהתושבים נמוך יותר 100%פ "ע
קסם רווחים ואנו נבדוק אותן מבחינה הצעות כיצד היישוב יכול למ' קבלנו מס-3

  .פרקטית מול הגורמים הרלוונטים ביישוב
פ המועצה "ע- זרה בו מאד מעורפלותהנושא מהותי מורכב והגבולות ג:יחסי עבודה .2

בזמן הקרוב תצא חוברת מסודרת מטעם המועצה העוסקת באינטראקציה וביחסי 
יין שאנו שומעים כבר זמן לא יש לצ.עבודה בין המועצה ליישוב ובין היישוב למועצה

  .ל ומקווים לברך בקרוב על המוגמר"מועט על החוברת הנ
מני - יש לציין שישנו שינוי משמעותי בנושא גם אודות לפקח המועצה : נושא הבטיחות .3

י אנשים "תושב היישוב וגם בעקבות עליית הנושא למודעות ע- סקולניק
זרה שלנו ות הגאים לנכון לחרוג הפעם מגבולאנו מוצ.תושבי היישוב)פרטיים(טובים

כוועדת ביקורת יישובית ולהביע את תקוותינו שהמועצה תפעל בעוצמה ובהקדם 
ביים להגברת הבטיחות לא רק בתוך יישובי הגוש אלא גם בדרכים הבין יישו

הצבת מצלמות אבטחה בכל ,הקמת אנטנות להגברת הקליטה:לרבות



יגיע תמיד ישירות למוקד  1208כך שמי שמתקשר -המוקד' מיפוי מס,הטרמפיאדות
  ...ב"עיבוי הטרמפיאדות בבטונדות וחיילים וכיו,!של הגוש

  .בסיום סיכמנו על פגישת המשך
  .וועדת הביקורת תמשיך לעקוב ולעדכן אתכם בנושא

וב לנו לציין שהפגישה נערכה בפתיחות ושקיפות ראוייה לציון תוך נכונות כנה חש
הוועדה רוצה להודות באופן אישי למשה סוויל על .לקדם את פני היישוב ועצומה

  .פועלו ועל שיתוף הפעולה
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  אוריה גזית

  :תפוצה

  נוכחים
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