דוח ביקורת

ועד מקומי
כפר חסידים

המלצות -למועצה
•
•
•
•

•

לבחון איחוד וועדים רשמי בין כפר חסידים א' וב' בכל הקשור
להתנהלות משותפת  ,תקציבים ,פיתוח ועוד ,מתוך שותפות
וערבות הדדית יישובית מלאה.
לחלופין להגדיר עבודת שני הוועדים מוניציפלית מול
המועצה.
לבחון מינוי מזכיר/ת יישוב שינהל את כל הפעילות
המוניציפלית השוטפת.
לבחון את מידת ורמת המעורבות המועצה בנושא העסקת
עובדים בוועדים המקומיים ולקבוע כללים ונהלים מוסכמים על
הגורמים השונים הנוגעים בדבר כגון :תהליכי איתור ומינוי
כוח אדם ,קיום מכרזים ,תנאי העסקה ,הליכי פיטורין ועוד.
אשר יחייבו את הוועדים המקומיים בנושא .
לחייב הוועדים המקומיים להציג לראש הרשות תכנון מול
ביצוע התקציב השוטף המפורט(לפי סעיפי הוצאה מרכזיים).

• להגדיר את חובת מינוי וועדת הביקורת ולהתנות העברת
תקציבי המועצה בקיום חובות הוועד על כל המשתמע.
• לקיים השתלמויות מקצועיות עתיות לחברי הוועדים
המקומיים .הביקורת סבורה ,כי נכון יהיה לתזמן זאת לאחר
מועד הבחירות  .ההשתלמות תעביר ידע ותיתן כלים בידי
הנבחרים בנושאים שונים אשר יסייעו בניהול תקין של
הוועדים המקומיים ובפיתוח הישובים לאורך זמן.
• לגבש נהלי עבודה לניהול הוועד המקומי ,המבוססים על
הקביעות בדיני המועצות וכן על הניסיון הניהולי המצטבר של
וועד מקומי וועדים מקומיים אחרים בנושאים שונים כגון:
סדרי קיום ישיבות וסדר יום ,אישור מורשה חתימה,
התקשרויות מול קבלנים וספקים ,דיון בתקציב ,מינוי והעסקת
עובדים ,בעלי תפקידים סמכויות ואחריות ,יחסי גומלין עם
הנהלת המועצה ובעלי תפקידים שונים במועצה ומחוצה לה
וכו'.

• לגבש נהלים וכללים בנושא התקשרויות מול ספקים וקבלנים
ומכרזים המבוססים על החוקים ועל כללי המנהל התקין
כמתחייב מדיני המועצות .בנוסף ,ממליצה הביקורת כי נושא
ההתקשרויות יובל על ידי מזכיר המועצה ויו"ר הוועד המקומי
בכדי להימנע מניגודי עניינים של חברי הוועד המקומי.
• לבחון נושא רישוי עסקים ודרישות המחוקק בכל הקשור
לסופר מרקט במרכז הישוב בהיבט בטיחות ,חניה ,תנועה,
פריקת סחורות וכו'.
• בחינת תפקיד רכז מוניציפאלי שיקיים קשר תקופתי עם
הוועדים המקומיים תוך הנחיות מקצועיות ונהלי עבודה
סדורים עם המועצה :
–
–
–
–

דיווח על פעילות המועצה  ,ישיבות מליאה ופרויקטים.
תאום ציפיות והתנהלות בין הישוב למועצה.
מעורבות מטה המועצה בקשר מול הוועדים המקומיים.
בקרה ומעקב על התנהלות הועד תקציבית וארגונית.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

המלצות לישוב

לבחון איחוד וועדים רשמי בין כפר חסידים א' וב' בכל הקשור
להתנהלות משותפת  ,תקציבים ,פיתוח ועוד ,מתוך שותפות וערבות
הדדית יישובית מלאה.
לחלופין להגדיר עבודת שני הוועדים מוניציפלית מול המועצה.
לערוך חוזה בין הוועד המקומי לאגודה בדבר השימוש והאחזקה של
מבני הציבור.
לפתוח תיקים ברשויות המס המתחייבים מהחוק וממנהל ציבורי תקין.
להגדיר את רשות החינוך בכפר בניהול ואחריות הוועד המקומי.
לבחון את סוגיית ניהול המים על המרכיבים והמשמעויות בדגש על:
המשמעויות הכלכליות הנובעות מהעברה אפשרית של ניהול משק
המים לידי תאגיד ומציאת פתרונות אחזקה המחייבים והמקובלים על
הצדדים הנוגעים בדבר.
מתן מענה בשעת משבר מים ובחרום.
אחריות אגודות המים על תשתיות המים בשגרה וערבות המועצה
בעת משבר תשתיות.

