ז'/תשרי/תשע"ב
05/10/2011

פ ר ט י כ ל
פרטיכל ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס'  35מיום ראשון . 25.9.2011
משתתפים:

נוכחים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 חברת מועצהגב' מרינט וקנין
גב' מירי בן יקר זגורי  -חברת מועצה
 חבר מועצהמר יחיאל צרוייה
 חבר מועצהמר יוסי פרץ
 חבר מועצהמר אלברט לוי
 חבר מועצהמר ניסים חמו
 חבר מועצהמר בני ביטון
מר שוקי קליין
מר יוסי לוי

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר -מבקר העיריה

סדר היום
.1

דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת . 2010
מר מאיר כהן :הדו"ח נדון בועדת הביקורת יש הערות או הארות?
מי בעד אישור דו"ח ביקורת מפורט – משרד הפנים לשנת שנסתיימה ביום
. 31.12.2010
בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 158

מאשרים דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר  2010עיריית דימונה (משרד הפנים).

.2

דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  31בדצמבר ( 2010משרד הפנים).
מר מאיר כהן :מי בעד אישור הדו"ח?
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 159

.3

מאשרים דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  31בדצמבר –
 2010עיריית דימונה(משרד הפנים)

דו"ח מבקר העירייה לשנת  – 2010עיריית דימונה.
מר יוסי לוי:

הנושאים העיקריים שהדו"ח דן בהם הם שירותי מיחשוב ברשות,
מרכז גבייה איחוד ,יישום סטאטוס תקבול בהמחאות – רישום,
בקרה ומעקב ,שמירת זכויות עובדי קבלן,בניה לא חוקית ע"י
עובד הרשות ופעילות היחידה לפניות הציבור.
יש לציין שרוב הנושאים המופיעים בדו"ח מטופלים כבר בשנת
 . 2011הבניה החריגה הבלתי חוקית על ידי עובד הרשות טופלה
אנו תקווה שעד סוף שנה זו יסתיים הטיפול בהקמת מרכז גביית
איחוד.

מר מאיר כהן :מי בעד אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת ?2010
בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 160
.4

מאשרים את דו"ח מבקר עיריית דימונה לשנת .2010

פרטיכל ועדת ביקורת מיום שני . 19.9.2011
מר בני ביטון :לטובת כל הגורמים מבקש להכריז על פירוקה של החברה
למוסדות חינוך על כל החובות והמשמעויות .כמו כן יש ליקוי
שחוזר על עצמו הטיפול במערכת חייבים באיחוד ממוחשב.הקמת
מרכז גבייה איחוד הובטח לנו שהטיפול בנושא יסתיים וכל שנה
אנו מקבלים את הליקוי מחדש.
מר מאיר כהן :נתתי הוראה לסיים את הטיפול בהקמת מרכז גבייה איחוד עד
לתאריך . 31.12.2011
מר בני ביטון :מברך את המבקר על דו"ח הביקורת ומילה טובה להנהלת העיר על
הירידה המשמעותית בכמות הליקויים  ,שנה טובה.

מר מאיר כהן :מי בעד אישור פרטיכל ועדת ביקורת מיום ? 19.9.2011
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 161
.5

מאשרים פרטיכל ועדת ביקורת מיום . 19.9.2011

פרטיכל הועדה לתיקון ליקויי דו"חות ביקורת מתאריך . 19.9.2011
מר מאיר כהן :מי בעד אישור הפרטיכל?
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 162

________________
מאיר כהן
ראש העיר

פרטיכל הועדה לתיקון ליקויי דו"חות ביקורת מתאריך
 19.9.2011מאושר.

_________________
קליין שוקי
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר

