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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 9
מיום  21.7.09שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
אבי ניסים
רפאל פילוסוף -
דוד רחום
תומר יפת
שרון חוילי
גדעון בן-אהרון -

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה )חלקית(

חסרים:
סיגל אדמתי

-

חברת מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אלון קוחלני

-

מזכיר המועצה
מבקר המועצה

סדר היום:
.1
.2

דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת  2007ובהמלצות ועדת ביקורת.
דיון בדוח מבקר המועצה לשנת  2008ובהמלצות ועדת ביקורת.

ראש המועצה פתח את הישיבה.

 .1דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת  2007ובהמלצות ועדת ביקורת
המועצה קיימה דיון בדוח משרד הפנים ובהמלצות ועדת הביקורת ,שהוצגו ע"י יו"ר
הועדה.
התקיים דיון בהשתתפות שרון ,ימיני ואבי.

החלטה מס' 9.1
המועצה מאשרת פה אחד את המלצות ועדת הביקורת הנוגעות לדוח משרד הפנים
לשנת .2007
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גדעון עזב את הישיבה עקב התחייבות מוקדמת.

 .2דיון בדוח מבקר המועצה לשנת  2008ובהמלצות ועדת ביקורת
המועצה קיימה דיון בהשתתפות מבקר המועצה בדוח המבקר ובהמלצות ועדת
הביקורת ,שהוצגו ע"י יו"ר הועדה .דוח הביקורת דן בנושאים הבאים :חזות היישוב,
בטיחות מבנים ומתקני משחקים ,בקרות במחלקת הגבייה ,הוראות קבע ודוח נציב
תלונות הציבור.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה.

החלטה מס' 9.2
המועצה דוחה את המלצת ועדת ביקורת בנושא תלונת מר יעקב יפת מיום 29.9.08
ומקבלת את המלצות הנת"צ בעניין זה.

הצבעה
בעד ) – (5ימיני ,יוחנן ,אבי ,רפאל ותומר.
נגד ) – (1דוד.
שרון לא נכח בדיון בנושא זה.

החלטה מס' 9.3
המועצה מאמצת במלואן את המלצות מבקר המועצה ,וכן רושמת את המלצות ועדת
הביקורת בכפוף לתיקונים הבאים:
.1

המועצה מעירה לועדה כי על פי חוק היא אינה רשאית לקיים ביקורת על
האקלים באגף הנדסה ותשתיות.

.2

המועצה ממליצה כי ראש המועצה יבקש מהמבקר לבדוק את תפקוד אגף
הנדסה ותשתיות ויחסי הגומלין בו .דוח הביקורת שיוגש ידון ע"י
המוסדות המוסמכים של המועצה בהתאם.

ההחלטה התקבלה פה אחד.
דוד ושרון מסתייגים מסעיף  1וטוענים כי נושא האקלים הובא מפי עובדי המועצה.
ראש המועצה ציין כי במידה ומבקר המועצה יבקש סיוע חיצוני מקצועי ,סיוע זה
יינתן.
הישיבה ננעלה בשעה . 21:50
רשם :זאב ובר

זאב ובר
מזכיר המועצה

בברכה
יצחק ימיני
ראש המועצה
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