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 21פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 8.10.15מיום 

 

 השתתפו

 המועצה ראש - שור דרור

 המועצה ראש סגן - שמאי שלמה

  אדרת אהרון

  י'נפטצ אורי

  גולדפרב אלכס

  ימר בנצי

  שלו גדי

  בוקובזה דני

  צבי בן זהבי

  בכר חזי

  נס-בר יזהר

  כהן מושיקו

  קושמרו מימי

  מעודי מני

  פיינברג מרדכי

  נאמן עדי

  כהן שלמה

זולר תומר

  

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 למועצה משפטי יועץ - חריף עמוס

 המועצה מבקרת - לישאור דברת

 

 על סדר היום

 אישור פרוטוקולים

 שונות
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 אישור פרוטוקולים – 1סעיף 

 בפני המליאה הוצגו:

 

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח על הפרוטוקולים דלעיל, החליטה פה אחד לאשרם.

 

 שונות – 2סעיף 

מהיום, אנו נדרשים לאשר  10ראש המועצה דיווח כי בהמשך לאישור הנהלת המועצה מספר 

 במליאה את: 

 30.6.15( ליום 2הדו"ח הרבעוני )

ציב יחסי קת תקציב הוצאות

 לתקופה

 יתרה ליום

 30.06.2015 

 11617 12079 24158 שכר כללי

 36983 39731 79461 פעילות כללי

 25402 24050 48100 שכר חינוך

 31448 28709 57417 פעולות חינוך

 1340 1304 2607 שכר רווחה

 מיום מספר פרוטוקול

 30.7.15מיום  20מספר  מליאת מועצהפרוטוקול 

 13.8.15מיום  3מספר  פרוטוקול ועדת תמיכות

 17.8.15מיום  17מספר  מכרזים תפרוטוקול ועד

 23.8.15מיום  1מספר  פרוטוקול ועדת רכש

 25.3.15מיום  2מספר  פרוטוקול ועדת בטחון

 30.8.15יום מ 2מספר  פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין

 30.8.15מיום  4מספר  פרוטוקול ועדת תמיכות

 8.10.15מיום  10מספר  פרוטוקול הנהלת המועצה
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ציב יחסי קת תקציב הוצאות

 לתקופה

 יתרה ליום

 30.06.2015 

 7993 8078 16155 פעולות רווחה

 955 750 1500 הוצ מימון

 2052 2004 4007 פרעון מלוות ביוב

 1085 1103 2206 פרעון מלוות אחרים

 3000 4250 8500 הוצאות חד פעמי

 2870 3000 5999 הנחות ארנונה

 124745 125055 250110 סה"כ

תקציב יחסי  תקציב הכנסות

 לתקופה

 יתרה ליום

 30.6.15 

 71515 66500 133000 ארנונה

 4866 4508 9015 עצמיות חינוך

 250 128 255 עצמיות רווחה

 6847 9076 18152 יתר עצמיות

 28658 27799 55597 משרד החינוך

 4867 5219 10438 משרד הרווחה

העברה מעודף 

 מצטבר

4546 2273 2501 

 4000 4000 8000 מ.ממשלה אחרים

 2052 2004 4007 פרעון מלווה ביוב

 3586 3550 7100 הנחות ארנונה

 129142 125055 250110 סה"כ

30.6.15 0 0 4397 
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 החלטה

( 2, בתום הדיווח ובתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה לדו"ח הרבעוני )מליאהה

 לאשרו.פה אחד החליטה  30.6.15ליום 

 

שבו התקיים דיון מיוחד בדו"חות  6.10.15מיום  5דיון ואישור פרוטוקול ועדת הביקורת מספר 

וכן המלצות  31.12.14הדו"ח הכספי המבוקר ליום ו רת רו"ח, על דו"ח הביקורת המפורטביקו

 ועדת הביקורת

ה על החשבונות דווח כי הגב' עפרה ברכה, מנהלת אגף בכירה לביקורת ברשומ"ק והממונ

במשרד הפנים, העבירה לראש המועצה את דו"חות הביקורת המפורט והכספי המבוקר ליום 

 והורתה לנקוט בצעדים הבאים: 31.12.14

 להביא את דו"חות הביקורת לדיון בפני הוועדה לענייני ביקורת במועצה.

 לכנס את מליאת המועצה לדיון מיוחד בדו"חות הביקורת ובהמלצות הוועדה.

 להורות את עובדי המועצה לתקן את הליקויים שהועלו בדו"חות הביקורת.

 . 19.11.15להגיש לממונה המחוז דיווח מפורט המאשר את ביצוע האמור לעיל עד ליום 

לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח  ,דווח כי הממונה על המחוז התבקש כמו כן

 שהמועצה תתקן את כל הליקויים שהועלו בביקורת ותגיש דיווח במועד הנדרש.

 .6.10.15ן כי ועדת הביקורת קיימה דיון מיוחד בדו"חות כאמור ביום צוי

 הוועדה מברכת על התוצאות כפי שהשתקפו, על תיקון הליקויים ועל אופן הטיפול בהם.

כיר המועצה, על התוצאות הטובות זומהמועצה כה את ראש המועצה, המליאה, גזבר כמו כן, בר

 31.12.14כפי שהשתקפו בדו"ח המפורט ובדו"ח המבוקר ליום 

, אשר 6.10.15מיום  5יו"ר ועדת הביקורת, מר אהרון אדרת, הציג את פרוטוקול הוועדה מספר 

 נשלח במייל לחברי המליאה.

אביבי, מזכיר המועצה, לפעול לתיקון הליקויים כפי שהועלו  ראש המועצה הורה למר קובי

 בדו"חות ולדווח לממונה על המחוז ולמנהלת האגף לביקורת כאמור.

 החלטה

 5, בתום הדיווח כאמור, החליטה פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת הביקורת מספר מליאהה

  נחיות ראש המועצה.והורתה לפעול לתיקון הליקויים בהתאם להוראות וה 6.10.15מיום 

 רשם: 

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה ראש - שור דרור


