
 1 

 "ט/חשון/תשע"אי          

          27/10/2010 

 

 

 

 פ   ר  ט  י  כ   ל    

 

 

 .20.10.2010מיוחדת שלא מן המניין מיום רביעי  24ת מועצת העיר מס' ישיב

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר  - מוסאימר אבנר   

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר - מר אברהם באשטאקר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר -  מר בני ביטון  

 

 

 ר.מנהל כללי/ מזכיר העיר -  מר שוקי קליין נוכחים:

 היועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מבקר העירייה -  לוי מר יוסי  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 

 סדר היום

 

 עיריית דימונה. 2009בדצמבר  31דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  .1

 

  הינו 2009תקציב עיריית דימונה לשנת   מר מאיר כהן: 

  –הביצוע עמד על כ ₪ . מיליון  185,337,000 –כ          

 אחוז  1/4 -עון מסתכם בכהגר₪ . מיליון  186,439,000   

 וזה בעיקר משום דרישה לרשום את ₪  486,000 –מהתקציב כ    

 ( של עובדי החברה למוסדות חינוך2– 1/4%הפרשה לפנסיה )   

 ולא כפי שנהוג לרשום את ההוצאה בזמן 2009כבר בתקציב    

 הוצאתה.   

 שוםלא התנגדנו לר ,ימנו את התקציב כמעט באיזון מלאיהיות וס   

 ניםעל פני ש סיתפר אאל ,הנ"ל שאיננו מהווה הוצאה במידי   

 רבות.   

 מודה לגזבר על ניהול התקציב כמו כן מודה לועדת ביקורת ולצוות   

 תיקון הליקויים.   
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 יש הערות או הארות? מר מאיר כהן: 

 

 מונהעיריית די – 2009בדצמבר  31מי בעד אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  

  

 פה אחד. –בעד  

 

 – 2009בדצמבר  31מאשרים דו"ח כספי מבוקר ליום  - 118החלטה מס'  

 עיריית דימונה.    

 

 

 2009בדצמבר  31עיריית דימונה דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום  .2

 ממצאי דו"חות הביקורת מתאריך םמשרד הפנים ופרטיכל הצוות לתיקון ליקויי 

 17.10.2010 . 

 

 ברצוני להודות לצוות לתיקון ליקויים על העבודה המעקב  מר בני ביטון: 

 והפתרונות. עלי לציין שיש ירידה גדולה במספר ההערות של   

 הדו"ח . כמו כן חלק גדול מהליקויים משנים שעברו תוקנו.   

 להלן מספר נקודות להדגשה , מבקש מהגזבר לתקצב את   

 חשוב ביותר להערכות ₪  48,000סך ההערכות למיגון אישי ב   

 חירום, יש להקפיד על כך שכל תב"ר יהיה משק כספי סגור בפני   

 עצמו וכמובן להביא לאישור מועצת העיר לפני תחילת ביצוע.   

 יש לסיים את הסיפור עם חברת מוסדות חינוך להעביר את החוב   

 הקטן לרואה החשבון על מנת שיוגשו הדו"חות למועצת העיר    

 וייסגר החוב פעילות החברה למוסדות חינוך.   

 לגבי דו"ח מבקר העירייה מבקש להודות למבקר ולמזכירתו  על   

 העבודה בהכנת הדו"ח , להלן מספר דגשים לגבי הדו"ח לגבי   

 ת הקודש , כמו כןבית יד לבנים ראשית מודה לכל העושים במלאכ   

 יש לבצע הגדרות ותפקידים והסדרת היחסים ותחומי האחריות   

 בין הגופים הפועלים בבית יד לבנים.   

 לגבי סיוע למשלחות חו"ל ממליץ שלאחר מילוי הבקשות בהתאם   

 לנוהל מנהל אגף חינוך/רווחה יחתמו על הטפסים לשם ביקורת   

 בדיקת איכות המיםפיד על נוספת, לגבי איכות המים יש להק   

 לאחר החלפת קווים.   

 

 מי בעד אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנה שנסתיימה ביום מר מאיר כהן: 

 משרד הפנים ופרטיכל הצוות לתיקון ומעקב 2009בדצמבר  31   

 .17.10.2010דו"חות ביקורת מיום    

 

 פה אחד. –בעד  
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 ורט לשנה שנסתיימה ביוםמאשרים דו"ח ביקורת מפ - 119 החלטה מס' 

 משרד הפנים ופרטיכל הצוות  2009בדצמבר  31    

 17.10.2010יקורת מיום דו"חות ב םלתיקון למעקב ליקויי    

 

 

 .10מס'  2009דו"ח מבקר העירייה לשנת  .3

 

 מסר סקירה על הדו"ח בהדגשים לנושאים מר יוסי לוי מבקר העירייה:  

 , איכות המים, תמיכה המרכזיים, בית יד לבנים      

 במשלחות, עבירות על חוק הבחירות.     

 

 יש הערות או הארות? מר מאיר כהן: 

 

 

 .10מס'  2009מי בעד אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת  מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד –בעד  

 

 .10מס'  2009מאשרים דו"ח מבקר העירייה לשנת  - 120החלטה מס'  

 

 

 .19.10.2010מתאריך  2009רת לדו"חות פרוטוקול ועדת ביקו .4

 

 השני.הערות ניתנו בסעיף  מר בני ביטון: 

 

 יש הערות או הארות? מר מאיר כהן: 

 

 ? 19.10.2010מר מאיר כהן: מי בעד אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  

 

 פה אחד. –בעד  

 

 .19.10.2010מאשרים פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  - 121החלטה מס'  

 

 

 

 

 

 

______________      ________________ 

 שוקי קליין       מאיר כהן

 ר.מנהל כללי       ראש העיר

 מזכיר העיר        
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