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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא אישור דו"חות
כספיים מיום 25.07.2016
נוכחים:

אנדריי אוזן
יוסי גולדשטיין
ד"ר ארנונה אייל
מאיר יפרח
משה יחזקאל
אמיר מדינה
ד"ר אלי רוזנברג
שמעון אלמליח

 ראש המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציגת עיריית באר שבע – חברה. נציג מועצה אזורית אשכול  -חבר. נציג מפעל תרב"מ – חבר. ממונה מחוז דרום ,משרד הכלכלה  -חבר. נציג משרד הבריאות – חבר. -נציג טבע טק – חבר.

נעדר:

ערן דורון

 -נציג מועצת רמת נגב  -חבר.

סגל המועצה :אמנון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד תומר אוזן
אירית בנדו
חיים אוחיון
ניר חסון
רון רוזן
ליאור ניסקי
תומר אהרון

 מנכ"ל המועצה. גזבר המועצה. מ"מ יועמ"ש המועצה. מהנדסת המועצה. מנהל תפעול. מנהל יחידה סביבתית. מבקר פנים. דוברות ואסטרטגיה. -ממונה חירום ובטחון.

סדר יום:
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אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ,דו"ח ביקורת מפורט ליום  31.12.2015ופרוטוקול ועדת ביקורת 01/2016
מיום .18.07.2016
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שונות.
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דיון:
.1

אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ,דו"ח ביקורת מפורט ליום  31.12.2015ופרוטוקול ועדת ביקורת
 01/2016מיום 18.07.2016
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
אני רוצה להודות ולהעריך את עובדי הגזברות והמועצה ,שזו השנה הרביעית ברציפות שאנו מקבלים
דו"חות של משרד הפנים ללא אף הערה וזה לא דבר של מה בכך .חשוב להגיד ,שהמבקרים הם לא אותם
מבקרים כל פעם והם משתנים לפי מינוי משרד הפנים.
אמנון בן דהן:
הדברים נאמרו בוועדת ביקורת ואני רוצה לומר גם למליאה  -יש פה נקודת חוזק וצריך להגיד מילה
טובה לצוות הגזברות ולעמירם שכל שנה עובר את הביקורת בצורה יפה .גם המבקרים מציינים לטובה
את שיתוף הפעולה המלא .אנו נערכים לביקורת לפני ,כך כשמגיעים המבקרים החומר מוכן.
אנדריי אוזן:
בהזדמנות זו ,אני רוצה לאחל ליו"ר ועדת הביקורת החדש ,שמעון אלמליח ,בהצלחה .בטוח שיעשה את
עבודתו ביושר ,הגינות ובצורה הטובה ביותר.
עמירם דרורי:
נעשתה עבודה מקצועית ויישר כח לכל העוסקים במלאכה במהלך כל השנה.
רון רוזן:
הדו"ח הועבר למשרד הפנים וחתמה עליו ראש אגף הביקורת ,ועל פי ההנחיות הדו"ח נידון בוועדת
הביקורת של המועצה .אין ספק שזו הצלחה בלתי רגילה שזו שנה רביעית ברציפות ללא הערות .יש פה
נקודת מבט של שני משרדי רו"ח שונים במהלך ארבעת השנים.
ועדת הביקורת אישרה את הדו"חות הכספיים והמליצה להביאם לאישור מליאת המועצה.
שמעון אלמליח:
אני מצטרף לברכות.
אני חושב שלגזברות ולכל העוסקים במלאכה מגיע יישר כח על כך שהדו"חות עברו ללא הערות.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
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החלטה:
מאושר פה אחד.
הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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