פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מיום 28.4.22

נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
זיו קמיני – סגנית ראש המועצה
הילה קולט – חברה
יוכי פרי – חברה
שיר אידלסון – חברה
מיגל אבינועם – חברה
יוסי אלבז – חבר
זוהר אברמוב – חבר
משומר לוי – חבר

נעדרה :לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה

משתתפים :אלי גטר – מנכ"ל המועצה
אשר שמע – גזבר המועצה
אדר' ויקטור אבקסיס – מהנדס המועצה
שירה שאול – מבקרת המועצה

על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  7למרץ 2022
 .2דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת 2020
 .3דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020

סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  7למרץ 2022
שירה שאול :פרוטוקול הוועדה הועבר לעיון חברי המועצה .יש לאשר את
הפרוטוקול.
הצבעה פה אחד
 .2דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת .2020
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו את הדו"ח הכספי המבוקר ואת דו"ח הביקורת
המפורט לשנת  2020לעיונם.
סה"כ התקבולים בתקציב הרגיל הסתכמו בסך  85,711,000ש"ח.
סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל הסתכמו בסך  84,257,000ש"ח
העודף בשנת  2020בסך  1,454,000ש"ח

אחוז הגביה מארנונה בשנת  2020הגיע ל( 93.13% -גביה שוטפת) לעומת
 91.32%בשנת .2019
אחוז הגביה מפיגורים בשנת  2020הגיע ל 17.54% -לעומת  17.79%בשנת
.2019
יתרת החובות שטרם נגבו בארנונה לסוף שנת  16,435 , 2020ש"ח לעומת
 16.846ש"ח בסוף שנת  .2019חלק מהחוב האמור הינו חוב אבוד וחלקו האחר
בהליכי אכיפה שונים כולל הליכים משפטיים.
יתרת ההלוואות לטווח ארוך לסוף  1,308,000 ,2020ש"ח  ,שכידוע לכם חולט
במלואו בשנת .2021
נכון לסוף  2020למועצה אין הלוואות לזמן קצר ו/או אשראי קצר מועד.
בשנת  2020מספר המשרות המתוקצבות ( 147תקן) משרות מלאות .בפועל מספר
המשרות שהועסקו בפועל עמד על  128משרות מלאות .כמו כן המועצה משלמת
פנסיה תקציבית ל 28 -משרות מלאות של פנסיונרים .סך עלות השכר בפועל
במועצה בשנת  25,384,000 , 2020ש"ח כולל  4,436,000ש"ח שכר פנסיונרים.
ההפרשות לתביעות נגד המועצה עומד לסוף שנת  2020על סך  4,199,000ש"ח.
חלק מההפרשות הן מהתקציב הרגיל וחלק מהפיתוח.

אבקש לאשר את הדוחות המבוקרים לשנת .2020

 .3דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020
שירה שאול :ביקורת שמשרד הפנים עושה כל שנה באופן רחבי בכל הרשויות
המקומיות ,הליקוי היחידי שנמצא הוא אי התכנסות מלאה של ועדת חובה ,במקרה
הזה ועדת ביקורת -במקום  4ישיבות בשנה ,התכנסו  3פעמים בשנה.
אבי הררי :מבקש מחברי המועצה ומיו"ר כל הוועדות להתכנס בתדירות
שהחוק קובע.
מיגל אבינועם :אני מבקשת לשבח את צוות הביקורת.
זוהר אברמוב :אני מבקש לשבח את הגזבר .

הצבעה פה אחד

אלי גטר
מנכ"ל המועצה

אבי הררי
ראש המועצה

