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18.6.2019
פרוטוקול ישיבת הועדה לעייי ביקורת מס' 2
הישיבה פתחה בשעה 18:05
וכחים:
עיסא תאיר  :יו"ר ועדת ביקורת.
בדיר חוסאם :חבר ועדת ביקורת.
עאמר כיפאח :מבקר העירייה.
סרסור מוחמד :גזבר העירייה.
עו"ד ראבי ואיל  :יועץ משפטי בעירייה.
עדרים:
מוסא אבו זיאד  :חבר ועדת ביקורת.
וסים סרסור  :חבר ועדת ביקורת.
טהה חוסאם  :חבר ועדת ביקורת.
ושאים לדיון:
 .1התכסות ועדות העיריה השוות:
חוסאם בדיר  :יש מספר ועדות חובה או רשות שלא התכסו ולו
פעם אחת מתחילת הקדציה וזה מצב לא תקין.
ואיל :ככלל ועדה אמורה להתכס לפחות פעם אחת בשלושה
חודשים ואם לא מתכסת על ראש העיר לפעול לכיוס הועדה.
המלצה :הועדה ממליצה לראש העיר והמכ"ל ליזום פיה ליו"רי
הועדות לפעול לכיוס הועדות ותפקודן התקין .ואם זה לא יקרה
על ראש העיר לקיים את חובתו ולכס את הישיבות.
בוסף מומלץ למות רכז ועדות שיפעל לעבודה תקיה של הועדות
לרבות פרוטוקולים ותיוק והכת חומר ויהיה וכח בכל התכסות
של כל ועדה .הדפסת פרוטוקולי ישיבות והעברתם לחברי העירייה
בישיבה לאחרי מכן.
 .2הקמת צוות תיקון ליקוים:
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כיפאח  :הדין מחייב את העירייה להקים צוות לתיקון ליקויים
שתפקידו לעקוב ולפעול לתיקון הליקויים שמופיעים בדוחות
הביקורת השוים ועוד  .אין צוות כזה בעירייה.
המלצה:על ראש העיר והמכ"ל לפעול להקמת צוות לתיקון
הליקויים.
 .3ושאים מומלצים לבדיקת מבקר העירייה :
הועדה ממליצה למבקר העירייה לבדוק את תפקודה של ועדת
וחלוקת
הארגוי
המבה
את
המכרזים,
התפקידים/אחריות/סמכות בעירייה .
כיפאח :אפעל לבקר ושאים אלה או חלקם אם לא בשת  2019אז
אכלול בתוכית ביקורת לשת . 2020
 .4שכירת מבים על ידי העירייה :
תאיר  :יש שמועות ביישוב שהעירייה שוכרת בייים או חלק מהם
לשימוש העירייה וחלקם ללא שימוש תוך כדי שהעירייה ממשיכה
לשלם דמי שכירות.
מוחמד הגזבר :ביצעתי בדיקה בושא ואין מטר אחד שמושכר ולא
בשימוש .מה גם שהשמועות לא מצייות כס ספיציפי אז הכל
שמועות סתמיות .הגזבר יכין רשימה של הכסים שהעירייה
שוכרת ,ולמה משמשים .
 .5גידור שטחים ציבוריים :
תאיר  :ישם הרבה שטחים ציבוריים שאים מגודרים ווצר מצב
שתושבים ובעלי משאיות שופכים ערימות של זבל ועפר בשטחים
אלה  .זה מצב לא תקין ויש לטפל בזה בי מישורים הן בפיקוח והן
בגידור שטחים ציבוריים.
המלצה  :הגזבר יכין תקציב לגידור שטחים ציבוריים ובוסף
לעבוד על הקמת ויהול ספר כסים לעירייה .
כיפאח  :כתבתי דוח ביקורת בושא ספר כסים אעביר לחברי
הועדה.
לישיבה הבאה של ועדת הביקורת יש להזמין מהל מחלקת החיוך
וסגו לבדיקה ושאים ולשמוע על עבודתם.
תאיר עיסא
יו"ר הועדה

