כ"ה/אלול/תשע"ט
25/09/2019
פרוטוקול
ישיבת מועצה מיוחדת מס'  19אשר התקיימה ביום שלישי ,כד' באלול תשע"ט, 24.9.2019 ,
בשעה  , 20:00באולם המליאה עיריית דימונה.
נוכחים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר יוסי פרץ
גב' מיכל אבו
גב' יערית לובל אשוש
מר אסי איפרגן

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצה חברת מועצה חברת מועצה -חבר מועצה

משתתפים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן טובים
גב' מירב בנאקוט
מר שאול סרוסי
מר דביר שץ
גב' סימה כחלון
מר מקס פרץ
מר עמי ביטון
מר משה אלפסי
מר אבי היקלי
מר עידן רגב
רו"ח תומר ביטון
מר עמוס שריג
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי יועץ משפטי מבקרת העירייה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף לתכנון אסטרטגי גזברית מנהל אגף החינוך מנהל אגף ביטחון מנהל אגף הגבייה מנכ"ל הקפ"ד ע .סמנכ"ל קפ"ד רו"ח הקפ"ד דובר ויח"צ רה"ע עוזר רה"ע -מנהלת מח' מכרזים

סדר היום:
 .1דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2018לעיריית דימונה – משרד הפנים.
גב' מירב בנאקוט:

בדו"ח הביקורת של משרד הפנים לא נמצאו ליקויים בעירייה
ובכל זאת הצביעו על דברים מינוריים שטופלו והשאר מטופלים
באופן מהיר.

מר בני ביטון:

מי בעד דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2018לעיריית דימונה –
משרד הפנים?

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 124

מאשרים דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2018לעיריית דימונה –
משרד הפנים.
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 .2דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 :לדצמבר  2018עיריית דימונה -משרד הפנים.
גב' סימה כחלון:

הצגנו את דו"ח עיריית דימונה המבוקר בעודף של  1מיליון .₪
התקציב עמד על  308מיליון  18 ,₪מיליון יותר ממה שתוכנן ,אבל
מנגד יש גידול של  6%בהוצאות .הגרעון הנצבר לאורך שנים לסוף
 2018עומד על  7מיליון  .₪הישג יפה שמראה צמצום .יתרת
ההלוואות לסוף שנת  2018הוא  90מיליון  ,₪תשלום שנעשה
באופן סדיר ההחזר החודשי עומד על  14מיליון .₪

מר בני ביטון:

אני רוצה להודות באופן אישי לגזבר הקודם מר שמעון מזוז,
בתחילת הקדנציה שלי קיבלתי את העירייה עם גרעון של 11.5
מיליון  .₪היום אנחנו עומדים על  0גרעון .כשנכנסתי לעירייה
התקציב עמד על  180מיליון  .₪היום התקציב עומד על 308
מיליון  .₪אנחנו מצמצמים בצורה מסיבית .אני רוצה להודות
לגזברית סימה שנכנסה לעבודה עם המון מוטיבציה ועושה
עבודה מקצועית ,יעילה ומועילה למערכת .תודה רבה לך .בשנת
 2020אנו נתחיל את השנה עם  8מיליון  ₪פחות .משרד הפנים קיצץ
את מענקי האיזון של העיר דימונה בכ 5 -מיליון .₪

מר בני ביטון:

מי בעד דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 :לדצמבר  2018עיריית
דימונה -משרד הפנים?

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 125

מאשרים דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31 :לדצמבר 2018
עיריית דימונה -משרד הפנים.

 .3דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2018

גב' מירב בנאקוט:

הוועדה דנה ב 4 -נושאים :קיימות  2תוכנות לגביית כספים שאין
קשר בניהם בבקרה .השני ,בעניין קליטת עובדים ואישור
העסקה מהמשטרה בעניין עברייני מין .השלישי ,בעניין ערבות
בנקאית הרביעי מתקנים פוטו וולטאים .אני רוצה להודות לכל
מנהלי האגפים ,לראש העיר ,ומזכיר העיר על שיתוף הפעולה
מעולה שאיפשר לנו לסייע לתיקון הליקויים.

מר בני ביטון:

מי בעד דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת ?2018

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 126

מאשרים דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2018

2

 .4פרוטוקול הוועדה לתיקון לקויים דוחות ביקורת  2018מיום28.8.2019 :
מר שוקי קליין:

בפרוטוקול הנ"ל יש  9ליקויים מינוריים ש 5-מתוכם נובעים משנת
בחירות .המבקר לא התייחס לנושא שנת הבחירות .ישנה הערה
שחוזרת על עצמה ,המתייחסת להשתתפות חברי מועצה בישיבות
הועדות .בהתאם לחוק הוועדות אמורות להתכנס אחת ל 3 -חודשים.
חברי המועצה מתבקשים להגיע לישיבות הועדות השונות.

מר בני ביטון:

אני בעיריית דימונה משנת  1989מימיי לא ראיתי דו"ח מדולל
כזה.

גב' מעיין אשוש:

צריך שיהיה סינכרון בין הוועדות ,יש כמה וועדות שדנות באותו
נושא בהיבטים שונים.

מר שוקי קליין:

אנחנו צריכים להתייחס לוועדות החוקיות שקבע החוק ,כל
השאר יכולים ומוזמנים להצטרף.

גב' מיכל אבו:

גם בוועדת מעמד האישה זה קורה עם וועדות אחרות מקבילות.

עו"ד מנחם בן טובים:

חשוב להקפיד על התכנסות הוועדות אחת ל 3-4 -חודשים.

מר ארמונד לנקרי:

חברי המועצה לא רק לוועדות השונות הם לא מגיעים ,אלא גם
למועצת העיר .זה לא מכובד ולא מכבד את המקום .אפשר
לעשות מאמץ ופעם בחודש להגיע לישיבות המועצה ,גם בשביל
התדמית שלנו .עולים נושאים חשובים שחברי המועצה צריכים
לדעת.

מר בני ביטון:

אני מצטרף למה שארמונד אמר .אני חושב שחברי מועצה
צריכים לקבל שכר עבור הופעתם בישיבות .חברי המועצה הינם
דירקטוריונים לכל דבר ועניין.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול הצוות לתיקון לקויים דוחות ביקורת
 2018מיום?28.8.2019 :

בעד –פה אחד
החלטה מס' 127

מאשרים פרוטוקול הצוות לתיקון לקויים דוחות ביקורת 2018
מיום28.8.2019 :
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 .5פרוטוקול ועדת ביקורת מיום11.9.2019 :

גב' מירב בנאקוט:

הפרוטוקול מצורף ללא חתימה ,יו"ר ועדת הביקורת ביקש
הוספת הערה לפרוטוקול שלא נאמרה בישיבת הוועדה .לפיכך
מוגש הפרוטוקול ללא חתימה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום?11.9.2019 :

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 128

מאשרים פרוטוקול ועדת ביקורת מיום11.9.2019 :

 .6פרוטוקול ועדת כספים מיום11.9.2019 :

מר ארמונד לנקרי:

אנו רואים בדו"ח הכספי שהתקציב הסתיים ב 308 -מיליון .₪
בפועל  18מיליון יותר שהם  . 6%רוב הגידול כתוצאה מסעיף
הנחות .בסום שנת  2018נשאר  1מיליון  ₪עודף .

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום?11.9.2019 :

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 129

________________
בני ביטון
ראש העיר

מאשרים פרוטוקול ועדת כספים מיום11.9.2019 :

___________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העירייה
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