כ"ג/טבת/תשע"ט
31/12/2018
פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס'  7שהתקיימה ביום ראשון ,כ"ב בטבת תשע"ט,30.12.2018 ,
בשעה  ,20.00באולם המליאה עיריית דימונה.
משתתפים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר יוסי פרץ
מר אסף איפרגן
גב' מיכל אבו
מר אלברט לוי
מר עודד הרוש
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל
גב' יערית לובל אשוש
מר עופר טלקר
מר ניסים פרץ

 ראש העיר מ"מ רה"ע ממונה מנגנון ובטחון סגן רה"ע ממונה הנדסה סגן רה"ע ממונה שפ"ע חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה -חבר מועצה

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
גב' מירב בנאקוט
מר רפי בן דוד
מר משה אלפסי
מר חיים ורצקי
מר דביר שץ
מר מקס פרץ
מר דויד לוי
מר עמי ביטון
מר מאיר חזן
מר אדו מאנקיטה
מר שמעון מזוז
מר עמוס שריג
רו"ח שמוליק גבע
גב' נאווה ביטון
גב' איריס מלמד
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי מבקרת העירייה מהנדס העיר מנהל אגף הגבייה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף תכנון אסטרטגי מנהל אגף החינוך מ"מ גזבר מנהל אגף ביטחון מנהל אגף תרבות מנהל אגף הרווחה ראש מועצת מיתר -גזבר העירייה לשעבר דובר יח"צ רו"ח עיריית דימונה מנהל חשבונות ראשית מנהלת מח' הנה"ח -מנהלת מח' מכרזים וועדות
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סדר היום:
 .1פרוטוקול ועדת ביקורת.
מר שוקי קליין:

בישיבת ועדת ביקורת דנו בעניין ,דו"חות ביקורת משרד הפנים ,הדו"ח המפורט
לשנת  2017והדו"ח הכספי המבוקר לשנת  ,2017שאותם מכין רו"ח מטעם משרד
הפנים .בישיבה התייחסנו לדו"ח המפורט ,המבוקר ,ודו"ח מבקרת עיריית דימונה
לשנת  ,2017דו"ח תיקון ליקויים ,סקרתי את לקויי דוחות הביקורת ,הסברנו
כיצד טופלו ו/או תוקנו הליקויים .כ"כ מצורף פרוטוקול ועדת ביקורת.

מר ניסים פרץ:

עברנו על כל דו"חות הביקורת בשל ההמשכיות ,העברתי את הביקורת  .ביקורת
היא דבר טוב כדי להאיר א' ולא ע'  .שאלתי את היועמ"ש בעניין נושאים שאני
רוצה לעלות לביקורת .נאמר לי שאני יכול לבקש  2נושאים לביקורת ,מבקרת
העירייה תבקר אותם ותגיש דו"ח בנושאים הללו .אני מבקש לעשות תוכנית ,לבקר
את כל אגפי העירייה כך שהעובדים ידעו שיש ביקורת .הביקורת תהייה לטובת
העירייה ,ולטובת המנגנון העירוני .אעביר למבקרת את שני הנושאים שלי .בסה"כ
העבודה שהמבקרת עשתה ,היא עבודה טובה מאוד.

מר בני ביטון:

המבקרת מירב עושה ביקורת יוצאת מן הכלל ,מירב היא מקצועית ,תודה רבה
לך על עבודתך .אני חושב בדיוק כמו מר ניסים פרץ ,חשוב שתהייה ביקורת,
ביקורת היא טובה למערכת .כל מה שתרצו לבקר יהיה מבורך .יש שקיפות,
הנחתי את מזכיר העיר והיועמ"ש שיתנו כל מה שחבר מועצת העיר מבקש .לדעתי
זה חשוב שכל אגף ואגף יהיה מבוקר.

מר יהודה בצלאל:

בהשוואה למבקר הקודם ,דו"ח הביקורות של מבקרת העירייה יותר מודרניים,
קריאים ומובנים .המבקרת ביקרה את מחלקת הווטרינריה ,הביקורת הייתה
טובה ועניינית .תודה למירב המבקרת על עבודתה.

מר בני ביטון:

בשנת  , 2019מחלקת הווטרינריה תעבור לאשכול נגב מזרחי ,הפקנו לקחים וכל
הליקויים יתוקנו כולל נושא הכלבייה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת ביקורת?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 29

מאשרים פרוטוקול ועדת ביקורת.
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 .2דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2017לעיריית דימונה – משרד הפנים.
מר בני ביטון:

יש הארות או הערות?

מר בני ביטון:

מי בעד דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2017לעיריית דימונה – משרד הפנים?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 30-

מאשרים דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2017לעיריית דימונה – משרד הפנים.

 .3דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 :לדצמבר  2017עיריית דימונה – משרד הפנים.
מר בני ביטון:

יש הארות או הערות?

מר בני ביטון:

מי בעד דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 :לדצמבר  2017עיריית דימונה –
משרד הפנים?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 31-

מאשרים דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 :לדצמבר 2017
עיריית דימונה – משרד הפנים.

 .4דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת .2017
מר בני ביטון:

יש הארות או הערות?

מר בני ביטון:

מי בעד דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת ?2017

בעד – פה אחד
החלטה מס' 32-

מאשרים דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת .2017
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 .5פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים דו"חות ביקורת  2017מיום.23/12/2018 :
מר בני ביטון:

יש הארות או הערות?

מר בני ביטון:

מי בעד פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים דו"חות ביקורת  2017מיום
?23/12/2018

בעד – פה אחד
החלטה מס' 33

____________________
בני ביטון
ראש העיר

מאשרים פרוטוקול הוועדה לתקון ליקויים דו"חות ביקורת
 2017מיום .23/12/2018
_____________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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