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עיריית אשקלון
הוועדה לענייני ביקורת
טלפון80-1732976 :
פקס80-1732967 :
בס"ד
כ"א אייר תשע"ד
41.5.12
פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני בקורת מס' 2-2862
שהתקיימה בתאריך 2849462
נכחו:
מר בני וקנין ,עו"ד
גב' מיריי אלטיט
גב' ריקי שי ,ד"ר
מר שמעון לוגסי

–
–
–
–

יו"ר הוועדה לענייני בקורת
חברת הוועדה
חברת הוועדה
חבר הוועדה

מוזמנים:

–
מר חיים סופר
מר אריאל גמליאל ,רו"ח –
מר איתן צוריאל ,עו"ד –
–
מר יוסי לוי

מנכ"ל העירייה
מבקר העירייה
היועץ המשפטי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

לא נכחו:
מר אבי קריסי ,עו"ד – מ"מ יו"ר הוועדה
– חבר הוועדה
מר יוסי כהן
מר שר-שלום כהן – חבר הוועדה
על סדר היום:
דיון בדו"ח מבקר העירייה 42869
מהלך הדיון:
בני וקנין
פותח את ישיבת הוועדה ומפנה את רשות הדיבור לאריאל גמליאל ,מבקר העירייה.
אריאל גמליאל
מונח לפניכם דו"ח מבקר העירייה לשנת  .4112ממצאי הדו"ח מתייחסים למעשה לתקופה
שבה בני וקנין היה ראש העיר .הנושאים המבוקרים בדו"ח הינם:
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נושא השוק העירוני שהינו בעצם המשך לדוח בקורת על השוק העירוני שפורסם בדו"ח
מבקר העירייה  .4114הדו"ח על השוק העירוני מתייחס לקבלת ההחלטות בנוגע לחלוקת
הדוכנים לסוחרים בשוק העירוני ואופן ניהול השוק ע"י מחלקת הפיקוח העירוני.
יח' רישוי עסקים – נבחנה התנהלותה בטיפול בבקשות לקבלת רישיון עסק .כן בוקרו
מח' הפיקוח העירוני והתביעה העירונית .כל היחידות האלה הן מכלול אחד והן צריכות
להיות מסוכרנות .כמו"כ נבדק מערך העברת תמיכות העירייה לעמותות – תמיכות
ישירות ועקיפות.
בפרק הנוגע לחובות נבחרי ציבור ,ב"ה הכל היה בסדר .אין לאף חבר מועצה חוב
לעירייה .ראוי לציין כי על פי פקודת העירייה ,כשיש לחבר מועצה חוב לעירייה מעל שנה,
הוא פסול מלכהן במועצה .מופיע בדו"ח גם פרק המעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו
בדו"ח רו"ח משרד הפנים .4114
אני מבקש לאשר את דו"ח מבקר העירייה  4112על כל מסקנותיו והמלצותיו ,כדי
להעבירו לדיון ואישור מועצת העיר.
בני וקנין
האם התכנס ה"צוות לתיקון ליקויים" ודן בדו"ח?
אריאל גמליאל
"הצוות לתיקון ליקויים" דן בדו"ח רק לאחר אישור מועצה .כרגע הצוות דן בדו"ח מבקר
העירייה .4114
חיים סופר
קיים "צוות לתיקון ליקויים" .כל הנושאים המבוקרים שהועלו בדו"ח מבקר העירייה
 4114העברתי למחלקות הנוגעות בדבר ,הן בודקות את הממצאים ,המסקנות וההמלצות
שהועלו בדו"ח .נבדוק מה ניתן לשפר ולייעל ונעשה מאמץ לתקן מקסימום ליקויים.
בקרוב "הצוות לתיקון ליקויים" בראשותי יעביר דיווח לגבי יישום ההמלצות.
מיריי אלטיט
מה טווחי הזמן מאז הוצאת דו"ח המבקר עד לקבלת דיווח מ"הצוות לתיקון ליקויים"?
אריאל
כעקרון תוך  2חודשים מיום אישור המועצה" ,הצוות לתיקון ליקויים" מעביר דיווח לחברי
הוועדה לענייני בקורת.
בני וקנין
מציע שהוועדה תאשר את דו"ח מבקר העירייה .4112
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עולה להצבעה:
אישור דו"ח מבקר העירייה  4112והבאתו לדיון ואישור מועצת העיר הקרובה.
הצבעה :
בעד :פה אחד4
החלטה:
הוועדה לענייני בקורת מאשרת את דו"ח מבקר העירייה  2869והוא מועבר לדיון
ואישור המועצה הקרובה4

רשמה :אני חדד

_______________________
בני וקנין
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

