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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין
מס'  17מיום 26.11.2019
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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  17מיום
 26.11.2019שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
טל גורקי
גילת ברכר
שרון חוילי
הדר מושקט
טל תעסה
עמי אחיאל
תומר יפת
רות שטרן קטרי
לימור שרגא

-

ראש המועצה
מ"מ וסגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חברת המועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אלון קוחלני
יהודית ליס

-

מזכיר/גזבר המועצה
מבקר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום
דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת  2018ובפרוטוקולי ועדת ביקורת מס' 4
מיום  ,18.9.19ומס'  5מיום .30.10.19
ראש המועצה פותח את הדיון ומבקש מתומר יפת ,יו"ר ועדת הביקורת ,להציג את
דוח הביקורת ואת המלצות ועדת הביקורת.
תומר אומר כי לבקשת ראש המועצה ועדת הביקורת קיימה דיונים בדוח הביקורת.
לשמחת הועדה ,לא היו ליקויים משמעותיים בפעילות המועצה שניתן להצביע
עליהם .נושא אחד שעלה הוא תדירות התכנסות ועדות המועצה ,שכבר נדון .מקווה
שבשנת  2019נתוני התכנסות הועדות יהיו טובים.
מתוך הנושאים שבוקרו בדוח הביקורת הועדה התמקדה בשני נושאים :תהליכי
אכיפת גבייה ונושא של מיצוי זכויות של תושבים לקבלת הנחות.
הועדה קיבלה הסבר מגזבר המועצה לגבי תהליכי הגבייה .ההסברים הם מספקים.
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נושא שני הוא נושא של מיצוי זכויות תושבים לקבלת הנחות .גם בנושא זה הועדה
קיבלה הסברים מלאים .הועדה תקיים דיון האם ניתן להגיע לאפיקים נוספים.
אלון ,מבקר המועצה ,מציין כי הדוח הוא דוח נקי ללא ליקויים .לגבי התכנסות
הועדות  -שנת  2018הייתה שנת בחירות .דוח נקי מעיד על התנהלות המועצה וגם
על התנהלות ועדת הביקורת שקיימה שני דיונים בדוח.
ראש המועצה מציין כי דוח הביקורת הוא טוב ומדבר בעד עצמו .מודה לחברי ועדת
הביקורת ולעובדי המועצה.

החלטה מס' 17.1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולי ועדת ביקורת מס'  4מיום
 18.9.19ומס'  5מיום  ,30.10.19ואת דוח ביקורת משרד הפנים לשנת .2018

רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
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