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סדר היום:
דיון בדוח ביקורת של משרד הפנים לשנת  2016ובפרוטוקול ועדת ביקורת
מס'  15מיום _________________ ____________ ________5.9.17
ראש המועצה פותח את הישיבה ומציין כי בפני חברי המועצה מונח דוח ביקורת של רואה
חשבון שמונה על ידי האגף לביקורת במשרד הפנים לבדוק את ההתנהלות הכספית
והמנהלית של המועצה .מדובר במשרד רו"ח קפדן המקפיד ומדקדק בכל פרט ובוחן כל
נושא וכל מסמך ועובד על הכנת הדוח במשך חודשים .עובדי גזברות המועצה ומחלקת
הגבייה משקיעים זמן רב על מנת לספק את כל המידע והמסמכים ולענות על כל שאלה ועל
כל בקשת הבהרה.
דוח הביקורת המונח לפנינו מדגיש עם סיום עבודת הביקורת כי לא נמצאו ליקויים מהותיים
בהתנהלות המועצה .זה לא דבר של מה בכך וזה אינו מובן מאליו .זו תוצאה של התנהלות
מקצועית מאוד ,תוך הקפדה על הוראות החוקים והנוהלים .בפגישות שראש המועצה מקיים
במחוז המרכז במשרד הפנים נאמר לו כי פרדסיה היא הרשות היחידה במחוז שקיבלה דוח
ביקורת נקי מליקויים.

ראש המועצה מוסיף כי היועץ המשפטי של המועצה עו"ד יוסי חביליו ,שהינו בעל ניסיון רב
בתחום המוניציפלי ,היה בעברו היועץ המשפטי של עיריית ירושלים ,ומכהן כיום גם כיועץ
המשפטי של הועדה המקומית לתכנון ובנייה "הראל" במבשרת ירושלים ,מציין ואף כותב כי
הוא נהנה מאוד לעבוד עם המועצה שלנו המתנהלת לדבריו "כמו בית מרקחת".
ראש המועצה מודה לעובדי המועצה בכל אגפיה ומחלקותיה על מקצועיותם והקפדתם על
עבודה מסודרת ועל פי חוק.
ספי בר ניב ,יו"ר ועדת הביקורת ,אומרת כי הועדה מברכת את כל העוסקים במלאכה אשר
אחראים לכך שגם השנה דוח הביקורת של מבקר משרד הפנים לא מצא ליקויים מהותיים
בעת עריכת הביקורת על כל התחומים שנבדקו.

החלטה מס' 57.1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת ביקורת מס'  15מיום .5.9.17

רשמה :יהודית ליס

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

