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פ ר ט י כ ל

פרטיכל ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  07שהתקיימה ביום שני  , 51.5.1751באולם
המליאה בעיריית דימונה.

משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר ניסים חמו
מר אלברט לוי
מר אלי סיגרון
מר יוסי פרץ
מר יהודה בצלאל
גב' אילנה אזולאי
מר ג'קי אדרי
מר יוסי אוטמזגין
מר ארמונד לנקרי
גב' מעיין לוי

 ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצת העיר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חברת מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים
מר רפי בן דוד
מר אדו מאנקיטה
מר מקס פרץ
מר חיים וירצקי
מר דביר שץ
מר עמוס שריג
מר עמי ביטון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר ר .מנהל כספי – גזבר יועץ משפטי מהנדס העיר מנהל אגף הרווחה מנהל אגף החינוך מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף תכנון אסטרטגי דובר העירייה מנהל אגף ב.מ.פ. -מנהלת מח' מכרזים וועדות
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סדר היום
מר שוקי קליין:

מירב המבקרת עברה ניתוח על כן לא תוכל להשתתף בישיבת המועצה.
נאחל לה החלמה מהירה.

 .6דו"ח ביקורת מפורט לשנת  0/61לעיריית דימונה – משרד הפנים.
מר ארמונד לנקרי:

עברנו על הדו"ח הביקורת הייתה בסדר ולא היו הערות.
ביקשנו נתון מהעירייה ודביר שץ דאג למסור.

מר בני ביטון:

מי בעד דו"ח ביקורת מפורט לשנת  1752לעיריית דימונה – משרד
הפנים?

בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 313

מאשרים דו"ח ביקורת מפורט לשנת  0/61לעיריית דימונה –
משרד הפנים.

 .0דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 36 :לדצמבר  0/61עיריית דימונה – משרד הפנים.
מר שמעון מזוז:

אישרנו את המאזן הסופי בשנת  1752נשאר עודף של  51מיליון.
העברתי את הסכום לגרעון המצטבר של העירייה .מה שהקטין את
הגרעון המצטבר ל .3% -ה 51 -מיליון  ₪נבעו בעיקר מהכנסה חד
פעמית של ארנונה מבסיס נבטים.

מר אדרי ג'קי :

בישיבה הקודמת אישרנו את הדו"ח הכספי ,של המתנ"ס ,בדו"ח היה
רשום שהעירייה נתנה הקצאה למתנ"ס בסכום של כ –  1,1מיליון .₪
בדו"ח של המתנ"ס רשום  5.1מיליון . ₪יש סטירה בין המספרים של
המתנ"ס לעירייה.

מר שמעון מזוז:

זה לא נשמע הגיוני .הדו"ח לא נמצא לפניי ,ואם היית מבקש לפני
הישיבה הייתי מכין את הנתונים .אני אבדוק ואעביר לך את הנתונים.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור דו"ח כספי מבוקר ליום 35 :לדצמבר  1752עיריית דימונה
משרד הפנים?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 313

מאשרים דו"ח כספי מבוקר ליום 36 :לדצמבר  0/61עיריית
דימונה – משרד הפנים.
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 .3פרטיכל הועדת לתיקון לקויים דוחות ביקורת  0/61מיום.6/66/0/61 :
מר ארמונד לנקרי:

חלק מהליקויים תוקנו וחלק לא תוקנו ,ישנם ליקויים שחוזרים על
עצמם בכל שנה מחדש  .אני מקווה שהם יתוקנו.

מר יוסי אוטמזגין:

היקף החובות של עובדי העירייה גדלו מהשנה הקודמת .לא קיבלנו
תשובה בעניין ,אני מקווה שזה יטופל.

מר שמעון מזוז:

את החובות של העובדים אנו פורסים ע"מ שיקבלו גם משכורת.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל הועדת לתיקון לקויים דוחות ביקורת 1752
מיום?5/55/1752 :

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 313

מאשרים פרטיכל הועדה לתיקון לקויים דוחות ביקורת
 0/61מיום .6/66/0/61

 .3פרטיכל ועדת ביקורת מיום.3/60/0/61 :
מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת ביקורת מיום ?3/51/1750

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 311

מאשרים פרטיכל ועדת ביקורת מיום 3/60/0/61

__________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר

_______________________
בני ביטון
ראש העיר
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