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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  122/02/מיום /122222/
השתתפו :שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר ,אלי כהן ,שייקה בילו ,יוסי דוד ,יעקב פרנס,רן
פרקר ,יצחק סמינה ,אורית עופר ,נועם שפר.
נעדרו :גיורא טלמור ,שלמה ג'יברי ,שלומי עזריה ,נילי יופה ,מודי פרי.
נוכחו :ניסים דוידוב  -רו"ח.
אידה אוהר  -גזברית המועצה.
לאה מימון  -מבקרת המועצה.
על סדר היום
 .1דו"ח כספי לשנת 2011
ראש המועצה :פותח את הישיבה ,השנה הסתיימה ביתרה של  ₪ 85,000מודה לגזברית ולעובדי
הנה"ח וכמובן לרו"ח דוידוב.
אני מברך על הדו"ח ,הארנונה שלנו היא מהנמוכים בארץ ועם כל זאת אנו מצליחים להגיע לאיזון .
סמינה יצחק  :כל הכבוד לדוח אני שמח שאנו עומדים במסגרות.
עמוד  6מה זה התוספת בהכנסות תכנון ובנין עיר .
דוידוב נסים  :כל התוספת זה אגרות בניה
סמינה יצחק  :מה זה נכסים ציבוריים?
דוידוב נסים  :בעיקר חוף ים.
סמינה יצחק  :מה זה מפעל ביוב? מה זה משטרת ישראל עמוד ?14
ראש המועצה :מפעל הביוב – בעיקר פרעון מלוות ביוב משטרת ישראל שמירה בביה"ס המשטרה
משתתפת בחלק בין  70 -60אחוז
סמינה יצחק :עמוד  18איזה נכס מדובר באור 10

דוידוב נסים  :הבאור מסכם את כל התביעות כנגד המועצה.
ראש המועצה :מתייחס לכל התביעות השונות.
אידה אוהר :התביעה בסעיף ג' מתייחסת למגרש באירוס נוכל שהתחזה לבעל הנכס ומכר מגרש
שלא שייך לו  .אנחנו נתבענו ע"י בעל הנכס האמיתי והרוכשים בפועל ופסק הדין יצא לפני מספר
שבועות בלבד.
סמינה יצחק  :באור  11מה הממצאים של רשויות המס.
אידה אוהר :מצאנו כמה אלפי  ₪בביקורות מס הכנסה.
סמינה יצחק  :ב עמוד  31 - 30חסר לי עובד חשבון פשוט יש כאן בעיה בסיכום.
ראש המועצה  :מקבל את ההערה של סמינה צריך יהיה להוסיף בדוחות הכספיים הבאים נתונים.
סמינה יצחק  :מה זה שונות?.
ראש המועצה  :זה כל מה שקשור במינהלת .
יוסי דוד  :למה בתשלומי פנסיה יש פער בין ביצוע  2011לביצוע 2010
אידה אוהר  :עדכון שכר לגמלאים
יוסי דוד  :עמוד  27מה נכלל בסעיף הוצאות תפעול
דוידוב נסים :בסעיף הוצאות תפעול נכלל כל מה שלא מוצג באחד הסעיפים האחרים באותו נספח ,
לגבי תקן המשרות בחינוך מדובר במסגרת כוללת של  44משרות בתקן המשרות של המועצה במשך
שנים רבות בכל שכבת גיל משרד החינוך מתקצב את המשרות הממוענות על ידו  ,לא ניתן להסיק
מכך שהמועצה יכולה להשתמש בכל  44המשרות כמשרות הממומנות על ידי משרד החינוך . .
סמינה יצחק  :מבקש להפריד בדוחות הבאים את ההוצאות הנלוות ואת הרכב הוצאות החינוך
מההוצאות הישירות לשכר ופעילות לשם ביצוע הלימודים עצמם .

ראש המועצה  :מודה לדוידוב ולגזברית המועצה.
חברי המליאה מברכים על הדוח הכספי לשנת .2011

הישיבה ננעלה
נרשם ע"י אביבה חיימוביץ

שלמה אלימלך
ראש המועצה

