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 ל המועצה"לשכת מנכ

 

ט"תשס,אניסן"י

05/04/2009

 

 ..:30שעה  90.3093מיום שלישי  7' ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס

 

ראשהמועצה–יצחקגולברי:נוכחים

מ"סגןומ–עופרגואטה

סגן–דודוסלע

חבר–שביטמס

חבר–יוסיברקן

חבר–אביקולמן

חבר–יןמנחםבנימ

חבר-(ל"חו)איילאלבלק:נעדרו

סגן–מנדירבינוביץ

חבר–יצחקגלאם

חבר–מאירחסן

ל"מנכ–יוסיברק:בהשתתפות

גזבר–יזהרקמחי

מבקר–אלוןקוחלני



 ס ד ר  ה י ו ם

 

.2006לשנת3'חשנתישלמבקרהמועצהמס"דו .1

.2007לשנת'צורושות–דוד-חבן"חביקורתמפורטומבוקרשלרו"דו .2

 

 דיון והחלטות

 

ראש המועצה הודעה: למסור ומבקש המניין מן שלא המועצה מליאת ישיבת את לפתוח מתכבד אני

לפרוטוקול באינוונטר"מנכ: אותה רושמים שאנו מודיע ואני מסוים מספק מתנה קבלנו ואנוכי המועצה ל

.המועצה

  2..6לשנת  9' בקר המועצה מסח שנתי של מ"דו – 3'  סעיף מס

 פרק שילוט ביישוב

.ראשהמועצהמסרסקירהעלהשתלשלותהענייניםבנושאפרסוםבתחנותהאוטובוסים

רשות וללא סמכות ללא בזמנו פעל מחלקתהתברואה מנהל שני. בעניין פרסמנו הליקוי את לתקן מנת על

.מכרזיםואנימקווהשבקרובהנושאהזהיוסדרסופית

מליאתהמועצהמקבלתומאמצתאתהמלצותהמבקרבפרקהשילוטביישובוקובעתכנוהל:הצעת החלטה

ו לחוק בניגוד פועלים אשר שירות ונותני ספקים עם תתקשר לא עם/שהמועצה כספי בסכסוך נמצאים או

.המועצהובכפוףלחוק

 0פה אחד אושרה הצעת ההחלטה

 פרק תמיכות וארגונים

?ובהלגופיםמתוקצביםלהעבירדוחותפעילותלמועצהחהאםיש:שביט מס

.להמציאדוחותפעילות10%המועצהרשאיתלדרושמגוףנתמךמעל:ראש המועצה

.סימשיךלהיותגוףמתוקצב"למשרדהפניםהמתנ"פחוזרמנכ"ע

.יחוק"לוהגזברפירטואתנוהלקבלתהתמיכותעפ"המנכ,ראשהמועצה
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יהחלטתהמועצהתפרסםהמועצהאתהפרסוםהנדרשלהגשתבקשותלתמיכותלאיאוחר"עפ:ההצעת החלט

.יוםמאישורתקציבהמועצה30ועדתהתמיכותתתכנסלאיאוחרמתום.לחודשדצמברשלכלשנה31-מ

.כספיהתמיכותיחולקולגופיםהנתמכיםמדירבעון

 0ל"פה אחד אושרה הצעת ההחלטה הנ

 סוגיות כספיותפרק 

 0פה אחד המועצה מאמצת את המלצות מבקר המועצה

 פרק מתקני איסוף מיכלי פלסטיק

 0פה אחד המועצה מאמצת את המלצות מבקר המועצה ודווח שהליקויים תוקנו

 פרק מינהלת פארק השרון

 0פה אחד המועצה מאמצת את המלצות מבקר המועצה

 פרק ביטוח תאונות אישיות

 0מצת את המלצות מבקר המועצהפה אחד המועצה מא

 פרק קיום מפעל בנכס עירוני

 0פה אחד המועצה מאמצת את המלצות מבקר המועצה

 בהיטל ביוב וארנונה 40/0.90פרק חיוב נכס 

 0ל"פה אחד המועצה מאמצת את המלצות מבקר המועצה ולא את פרוטוקול ועדת הביקורת בנושא הנ

 פרק המועצה הדתית

 0את המלצות מבקר המועצהפה אחד המועצה מאמצת 

.יהמשרדלעניינידתות"המבקרדיווחשהנושאהוסדרע

 ח הביקורת המפורט והמבוקר"דו – 6' סעיף מס

הממצאיםהעיקרייםשהועלובביקורתוכןסעיף',חהזהעליכםלהסתכלבעיקרעלסעיףב"ובד:אלון קוחלני

.מעקבאחרתיקוןהליקויים–'ג

 העיקרייםהממצאים ' לסעיף ב

ראש המועצה לאתמידזה,ח"ניםבדוםעלמנתלתקןאתהליקוייםהמצויהמועצהתעשהאתכלהמאמצי:

.אבלאנונשאףלבצעאתשצריךלבצע,תלויבנו

 מעקב אחר תיקון ליקויים –' לסעיף ג

2.ג –. תוקן הליקוי המחלקות, יתרמנהלי בפנייחדעםזאתהמועצהמחליטהשמהנדסהמועצהוכן יציגו

.שלהםקטיםוהסטטוסיאהאחתלרבעוןרשימתפרוילחבריהמ

.ידיווחשלהגזברהליקויתוקן"עפ–.3.ג

.יהסבריושלראשהמועצההליקויתוקן"עפ–.4.ג

.הליקויתוקן–ידיווחיישיבותועדתהביקורת"עפ–.7.ג

עץהמשפטילהכנתקריטריוניםלהשכרתנכסיםלהמועצהלפנותליו"המועצהמחליטהלהטילעלמנכ–.8.ג

.ומקרקעיןשלהמועצה

.להמועצהמסרשהליקויתוקן"מנכ–.9.ג

.להמועצהמסרשהליקויתוקן"מנכ–.10.ג





 0 7..6ח המפורט והמבוקר לשנת "פה אחד הוחלט לאשר את הדו





 ח  ת  ו  ם

 

 

 

_____________________________________________________

להמועצה"מנכ–יוסיברקראשהמועצה–יצחקגולברי


