ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,204102/מיום 004204102/
דיון מיוחד בדו"חות הביקורת ובהמלצות הועדה
משתתפים  :רחל ביטון  ,מיכל וולוקיטה ,שוש זילברבוש ,זהבה סיגל ,מזי לרנר ,ליאת
חבשוש ,ארז ירדני ,דוד פלמ"ח ,מרדכי מונין ,ערן ארז ,תומר פריאל ,ניצה צפריר כהן.
התנצלו  :שמואל ריפמן ,צבי אלמוג ,אביטל בן שלום ,אליאסף פלמר ,ענן שיאון ,צביקה
טוכטרמן ,רם מוסלי ,אלי לופו.
נוכחים  :חגי רזניק ,איתי הס ,אליעזר בן סעיד ,גדעון מאס.
סדר יום:
אישור הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת 3102
דיון ואישור הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת :1022
הדו"חות הכספיים (דו"ח כספי ודו"ח מילולי) אשר הוכנו ע"י מבקר רו"ח מטעם משרד הפנים הועברו
למועצה לדיון ואישור ע"י ועדת הביקורת ומליאת המועצה.
ועדת הביקורת יחד עם מבקר הפנים של המועצה – רו"ח גדעון מאס דנו בדו"חותה נ"ל בישיבתם
ביום ( 329/90/רצ"ב פרוטוקול הועדה המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה).
מבקר הפנים ,רו"ח גדעון מאס הציג בפני המליאה הן את הדו"ח הכספי והן את הדו"ח המילולי לשנת
.3102
הדו"ח הכספי:
המבקר מציין שהשנה הסתיימה בעודף של  253אש"ח .מציין שהתקבולים היו גבוהים מהתקציב ב-
 00.1%אשר נבעו בחלקם מהגדלת הכנסות ארנונה ותקבולי חינוך ,זאת כאשר גם התשלומים גדלו
בכ 00% -לעומת התקציב עקב הגדלת הוצאות חינוך ותברואה.
השירותים הממלכתיים ב 3102 -גדלו בכ 0 -מיליון  ₪לעומת .3103
הדו"ח המילולי:
המבקר מציין בתחילת דבריו שהליקויים המועלים בדו"ח השנה הינם מצומצמים מאוד.
ועדת הביקורת קיבלה ממנכ"ל וגזבר המועצה את כל ההסברים בקשר לליקויים אלה ותגובה
וההסברים של המועצה מופיעים בגוף החוברת של המבקר מטעם משרד הפנים.
גם לגבי מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו בשנים עברו רואים שחלקם הגדול תוקנו ע"י המועצה
ולדברי גזבר המועצה חלקם של הליקויים שלא תוקנו לא ניתנים לתיקון רטרואקטיבי ולדעתו לא
צריכים להופיע בדו"ח זה.
בסך הכל ,מציין מבקר הפנים ,הדו"חות של המועצה לשנת  3102חיוביים מכל הפרמטרים
האפשריים וועדת הביקורת ממליצה למליאת המועצה לאשר את הדו"חות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת  3102ואת
פרוטוקול ועדת הביקורת שדן בדו"חות אלה .מליאת המועצה מבקשת מעובדי המועצה ומנהליה,
לפעול לתיקון הליקויים שצויינו בדו"ח.
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