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סדר היום:
.1

דיון בפרוטוקולים של ועדת ביקורת מיום  15.3.10ומיום  ,22.3.10ובדו"ח מבקר
המועצה לשנת .2009

ראש המועצה פתח את הישיבה.

.1

דיון בפרוטוקולים של ועדת ביקורת מיום  15.3.10ומיום  22.3.10ודיון
בדו"ח מבקר המועצה לשנת __________________________2009
מבקר המועצה הציג את הנושאים שעלו בדוח הביקורת השנתי מס'  12לשנת 2009
והכוללים את מערך הביטחון ,התקשרויות עם קבלנים ,פריצה לספרייה ,שני
נושאים הקשורים למועצה הדתית ,וכמו כן הוגש הדוח השנתי של נציב תלונות
הציבור ובו תוצאות ברור שתי תלונות של תושבים .שתי התלונות נמצאו לא
מוצדקות.
ראש המועצה התייחס לביקורת בנושא הביטחון .כאמור ,בימים אלו נכנס קב"ט
חדש לעבודה וניתנה לו הנחייה לתת קדימות לתיקון הליקויים בנושא ביטחון .גם
הליקוי בנושא תאריך תפוגת תרופות במוסדות החינוך טופל.

המליאה קיימה דיון ממושך בדוח המבקר ובהמלצות ועדת הביקורת בהשתתפות
כל חברי המועצה שבמסגרתו נדונה מוכנות המועצה לשעת חרום במסגרת מטה
מל"ח ,במיוחד לאור הארועים שקרו במהלך היום בגבול הצפון.
ראש המועצה ציין כי היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת שאליו הועבר דוח
הביקורת בנושא המועצה הדתית הכין חוות דעת שבה הוא מציין כי לא מצא כל
דופי בהתנהלותו של יו"ר המועצה הדתית מר יעקב מאיוסט ,וכי הימנעותו לקבל
שכר והחזרי הוצאות במשך תקופת כהונתו חסכה למועצה הדתית מאות אלפי ₪
ובתקופת כהונתו אף הביא להבראת המועצה הדתית.
ראש המועצה סיכם וציין כי המועצה ערכה דיון מקיף ורציני במשך למעלה משעה
בממצאי הדוח ,הודה למבקר המועצה אלון קוחלני על עבודתו המסורה
והמקצועית וכמו כן הודה לחברי ועדת הביקורת על עבודתם.

החלטה מס' 23.1
מליאת המועצה מאשרת את החלטות ועדת הביקורת כפי שמופיעות בפרוטוקולים
מיום  15.3.10ומיום .22.3.10

הישיבה ננעלה בשעה .21:05
רשמה :יהודית ליס.
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