יום שלישי  05פברואר 2019

לכבוד שרון גלפרין-ראש ועד מקומי קציר

הנדון :נוהל מינוי וועדות ביקורת בישובים אשר

 .1סעיף  130א' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) קובע כי המועצה תבחר את ועדת הביקורת
בכל ישוב וישוב.
 .2חברי וועדת הביקורת בכל ישוב ייבחרו מתוך רשימת תושבים אשר יציעו את מועמדותם.
 .3אבקש כי תפרסמי ברחבי הישוב ובאתר האינטרנט של הישוב בקשה לתושבים להציע את מועמדותם
כחברים בוועדת הביקורת של הישוב.
 .4את הבקשות יש למלא בטופס דיגיטלי דרך הקישורhttps://goo.gl/forms/yEVhfbXjlGqoyMT82 :
עד ליום ה .14.2.2019
 .5מבקר המועצה ירכז את הבקשות ויידון בהם יחד עם חברי וועדת הביקורת של המועצה אשר ישמשו
כוועדת איתור.
 .6וועדת האית ור תביא את המלצותיה למינוי חברי וועדות ביקורת בפני המליאה לאישורה.
 .7מליאת המועצה היא זו אשר תאשר את מינוי חברי וועדות הביקורת בכל ישוב וישוב.
 .8מצורף:
.a

הנחיות

 .bשאלון למועמד לוועדת ביקורת.

בברכה
חגי פלמר -מנכ"ל מועצה אזורית מנשה

העתקים:
אילן שדה-ראש המועצה
רז פורת-מבקר המועצה
חן רייך -מזכיר קציר

הנחיות:
כללי:
ככלל ,יבחרו לכהן כחברי וועדת ביקורת בישובים התושבים שהתנדבו לכך ,כל עוד מספרם לא יעלה על מספר
החברים שנקבע בחוק .היה ומספר המתנדבים יעלה על המספר המקסימלי שנבע בחוק ,תמונה וועדת איתור עפ"י
נוהל זה ,אשר תמליץ למליאת המועצה לבחור חברי וועדת ביקורת בישוב בהתאם לפרמטרים הבאים:
כשירות לכהן כחברים בוועדת הביקורת של הישוב:
.1

מי שהוא תושב הישוב.

.2

מי שאינו חבר הוועד המקומי או שאינו חבר מליאה.

.3

מי שלא משמש בכל תפקיד ביצועי ,מנהלי ,כספי או חשבונאי בכל תחום מתחומי פעילות הוועד המקומי.

.4

קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא יכהנו יחד בוועדת הביקורת זולת אם יישאר לכהן כחבר הועדה אחד
מהם לאחר שהשאר התפטרו מרצונם.

.5

לא יכהנו בוועדת הביקורת תושבים שהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה לתושבים שנבחרו לוועד המקומי,
זולת אם יישאר לכהן אחד מהם לאחר שהשאר התפטרו מרצונם.

כישורים אישיים שיבחנו לצורך בחינת התאמה לחברות בוועדת ביקורת בישוב:
.1

הכרה והתמצאות בעבודת וועד מקומי ,השלטון הדו רובדי והשלטון המקומי.

.2

הכרה והתמצאות בחוקים ,הפקודות והצווים הקשורים בפעולת המועצה האזורית והוועד המקומי.

.3

בקיאות בנושאים משפטיים הקשורים בפעילות הוועד המקומי.

.4

בקיאות בניהול חשבונות ונושאים כספיים.

.5

בעל ניסיון ניהולי.

