כו כסלו תשס"ט
23.12.2008
ועד – -3131

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 28
מיום מוצ"ש כג כסלו20.12.08 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
רפי ברזני
אייל ברייטברג
יוסף אופנבכר
שמואל בליץ
יצחק הרטמן
יריב אהרון
יעקב טאוב

.2

נעדרה
קרן ריצמן

.3

הדיון התרכז בתקציב  2009ולהלן הסיכום- :
א .שמירת אתרי בניה – לאור עלות השמירה הצפויה להתייקר החל
מ 1\09 -בכ 20- 25% -איציק מציע לבטל שומר אחד מתוך 6
שומרים באתרי בניה ובכך לא לייקר את השתתפות הבונים
\קבלנים – ההצעה התקבלה פה אחד.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

ב .אגרת שמירה – מאותה סיבה של התייקרות עלות השמירה הוצע לייקר את אגרת
השמירה בעוד  ₪ 30ל ₪ 130 -לחודש.
לאור המצב בכלכלי איציק מציע להעלות את האגרה ל ₪ 115 -בלבד
ההצעה התקבלה ברוב  – 7בעד – 1 ,נגד.
ג .חוגי בייסבול
החל משנת  2009כל החוגים כולל חוג בייסבול ינוהלו באמצעות רכזת קהילה דרך
הישוב בלבד.
לא ינוהל שום חוג באופן עצמאי במבנה \שטח הישוב – התקבל פה אחד.
לאור החלטה זו הדרישה של  ₪ 15000מאיגוד הבייסבול בטלה.
ד .איציק מציע לחלק סך  ₪ 80000מהכסף שקיבלנו ממודיעין עילית לטובת תקציב 2009
כך שהסכום לחלוקה לועדות יהיה .₪ 410000
ההצעה התקבלה ברוב  - 7בעד – 1 ,נגד.
ה .תקציב  – 2009חלוקה לוועדות

(1

ועדת ש.פ.ה

-

 (2ועדת בטחון -
 (3ועדת נוער
 (4ועדת ספורט -
 (5ועדת תרבות -
 (6ועדת דת
 (7ועדת חינוך -
 (8ספריה
 (9עיתון
 (10מתקני ספורט -
סה"כ

 10000 ) ₪ 70000מתוך  80000שאושרו
הועברו לועדת נוער על דעת יו"ר ועדת ש.פ.ה(.
 ) ₪ 15000בנוסף ל 50000 -עבור חב' וימאזור לשער(
 50000+50000) ₪ 100000מהכנסות עצמיות(
₪ 25000
 45000+55000) ₪ 100000מהכנסות עצמיות(
₪ 15000
 ₪ 20000 + 20000רשת בטחון לת.ל.ה.
₪ 15000
 5000 + 15000) ₪ 20000הכנסות עצמיות(
₪ 10000
₪ 410000

סה"כ תקציב לשנת 2009

 כ - ₪ 10700000 -אושר פה אחדבברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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