مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 742/710

סוג האסיפה:

שני

מן המניין
תאריך:

/

שלא מן המניין  /מיוחדת

11.73./710

שעה:

11077

יום:
נוכחים:
1

מר עבאס תיתי

ראש המועצה

2

מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

3

מר חסן בכרי

חבר המועצה

4

מר עלי תיתי

חבר המועצה

5

מר פידאא עאבד

חבר המועצה

6

מר סאלח עלי

חבר המועצה

7

מר עזמי אליאס

חבר המועצה

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

מר יוסף ג'רייס
מר מחמוד חסארמה

סגן ראש המועצה
חבר המועצה

מר נאסר ח'ליל
לואי עלימי
אסעד טאהא ואיתן קבל

גזבר המועצה
רואה חשבון חיצוני – נותן שירותים למועצה
ייעוץ ארגוני בעניין עץ ארגוני

נעדרו0

משתתפים:

נושאים לדיון

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 ./דוח שנערך על ידי רואה החשבון החיצוני של משרד הפנים לשנת ./715

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבות
קודמת  1ו/7102 / -

חברי המועצה מאשרים פרוטוקול הישיבה הקודמת.
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דיון ואישור דוח רואה
החשבון החיצוני של מרד
הפנים לשנת /715

Bina Local Council

רואה החשבון לואי עלימי:
 מדי שנה ממנה משרד הפנים רואה חשבון חיצוני מטעמו .רואה החשבוןהחיצוני שמטעם משרד הפנים עורך שני דוחות .דוח כספי מבוקר ודוח
ביקורת מפורט .בדו"ח הכספי מפורטים ההכנסות וההוצאות והגרעון
ונתונים אודות הגביה .יש להעיר כי על סמך דוח זה מוחלט אם יתן למענק
מותנה ובאיזה שיעור.
 אבקש להעיר כי חובות התושבים למועצה הינם בסכומים משמעותייםוזה בעייתי ומצריך טיפול בחובות פיגורים.
 לגבי דוח הביקורת המפורט ישנה רשימה של ליקויים שפורטו על ידירואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים שיש לפעול לאלתר לתיקונם.
 אני מעיר לחברי המעוצה החייבים כספים למועצה להסדיר אתחובותיהם למועצה במיידי בכדי למנוע תקלות בעניין זה .יש לראות
בהודעתנו זו כהתראה ראשונה מגזבר המועצה להסדרת החוב .ככל ולא
תהיה היענות לא יהיה מנוס מנקיטת הליך נגד חברי המועצה החייבים
לרבות הפסקת כהונתם.
 אבקש להבהיר כי הפחתת חובות הפיגורים של התושבים ,הסדרת חובותמצד חברי המועצה החייבים ותיקון הליקויים שפורטו בדוח המבוקר
יסייעו בקבלת פרס שר הפנים על ניהול תיקון דבר שיביא לקבלת
תקציבים ולפתיחת דלתות שיאפשרו הענקת שירות טוב יותר לתושבים.
 הממצאים העיקריים בדוח המפורט הינם כלהלן:

-

כמעט לאורך כל שנת  2112לרשות לא היה מהנדס .עניין זה תוקן
והרשות מינתה מהנדס בסוף שנת .2112

הממצאים האחרים שפורטו בדוח המפורט ואשר עוד לא תוקנו:


הרשות אינה עומדת באבני הדרך של תוכנית ההבראה.



לשניים מחברי המועצה ולשניים מעובדיה חובות למועצה.



הלוואת הבעלים של הרשות בתאגיד מי הגליל לא רשומה בספרי
המועצה.



הרשות לא כללה בדוחות הכספיים נתונים על חלקה בתאגיד המים
והביוב מי הגליל.
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מתנהל דיון בין חברי המועצה לבין גזבר המועצה ורואה החשבון לואי
עלימי.
מתנהלים דברים בין חברי המועצה וראש המועצה.
החלטה0
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הדוח הכספי המבוקר והדו"ח
המפורט לשנת  /715וכן מחליטים שיש לפעול לאלתר לתיקון הליקויים
שפורטו בדוח המבוקר ובפרט בדוח המפורט ,לרבות באמצעות צוות
תיקון הליקויים.
חברי המועצה החברים בועדת הביקורת מאשרים את דוח ביקורת
המפורט ויש לראותם בהחלטה זו כהחלטת וועדת הביקורת.

הישיבה ננעלה.

חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה
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