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מס .הדיון65/2009 :
סוג הדיון :מליאת מועצה 24
סימוכין :מליאה 24

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 24
מטרת הדיון :ישיבת מליאה מס' 24
תאריך 6 :אפריל  2009יום ב' 00:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,גדעון כהן ,
חיים גואטה  ,חיים שגיא ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון ,
רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אליעזר גז  ,אמנון נגר
משתתפים נוספים :איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל
משה
 .1דו"ח ביקורת לשנת 2002
יו" ר ועדת הביקורת משה רז הציג בפני חברי המליאה את ממצאי והמלצות ועדת הביקורת לדוח מבקר
הפנים לשנת  .2007בדוח הביקורת הוצגו  4נושאים:
 .1איגודי ערים לשירותי כבאות והצלה
 .2חופש המידע
 .3ארכיב המועצה
 .4טוהר המידות
צויין ,כי מרבית מהערות המבקר והליקויים תוקנו.
במסגרת המלצות ועדת הביקורת נקבע להפיץ נהלים לחלק מהנושאים שהוצגו בדוח המבקר.
מבקר המועצה התייחס להערות חברי המליאה והציג את הנושאים לביקורת לשנת .2008
נרשמו הערות חברי המועצה לדוח המבקר כדלקמן :
 .1נציג המועצה באיגוד ערים לכיבוי אש יבדוק את הערות המבקר ביחס להפקדות צ'קים באיגוד ערים
לכיבוי אש כולל תגובת האיגוד בכתב.
 .2מומלץ שדוח המבקר יועבר לממונה על הביקורת במשרד הפנים.
 .3סוכם לבדוק אופן קליטתו ותנאי העסקתו של עובד החברה הכלכלית.
המליאה מביעה הערכה למבקר הפנים ולועדת הביקרות על עבודתם המבורכת והפורייה.
אושר דוח המבקר לשנת  ,2007כולל ממצאי הביקורת והמלצות לתיקון הליקויים.
 .2דו"ח כספי מבוקר לשנת 2002
המליאה מאשרת את הדוח הכספי המבוקר ע"י משרד הפנים לשנת  .2007הדוח נדון ואושר בועדת
הכספים ובועדת הביקורת של המועצה.
המליאה מאמצת את תגובות גזבר המועצה לדוח הכספי כולל הדרישה לחייב באופן יחסי את שכר המבקר
בביקורת בתאגידי המועצה.
על פי ההנחיות נקבע למנות צוות למעקב תיקון הליקויים החבר משה רז מתוקף תפקידו כיו"ר ועדת

הביקורת ובצירוף החברים שביט מאיר גזבר המועצה ומר משה שמואלי מנהל מחלקת רווחה יכהנו כועדה
למעקב לתיקון ליקויים בדוחות הביקורת.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
אושר ע"י :עמיר ריטוב -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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