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על סדר היום:
 .1אישור תקציב הרשות לשנת .2020

להלן על סדר היום:

 .1אישור תקציב הרשות לשנת :2020
החומר חולק מראש לחברים.
בהמשך לכנס דיוני תקציב שיתקיים בין התאריכים  ,18-19/12/2019הריני להגיש בזאת את אישורי
התקציב לשנת :2020
.1
.2
.3
.4

אישור תקציב לשנת  2020בהיקף של .₪ 158,682,482
אישור תקציב קרנות המועצה בהיקף של .₪ 7,095,000
אישור תב"רים בהיקף של .₪ 12,576,000
אישור תקן כח אדם לשנת  2020בהיקף של  230.75משרות.

הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד) :
לאשר את תקציב הרשות לשנת :2020

.1
.2
.3
.4

אישור תקציב לשנת  2020בהיקף של .₪ 158,682,482
אישור תקציב קרנות המועצה בהיקף של ₪ 7,095,000
אישור תב"רים בהיקף של .₪ 12,576,000
אישור תקן כח אדם לשנת  2020בהיקף של  230.75משרות.
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** שינוי בסדר היום
ראש המועצה מעביר את רשות הדיבור לרן אורפני מבקר המועצה להעלות להצבעה את בקשתו
לאישור תקציב המבקר לשנת .2020
רן אורפני העביר במייל את בקשת תקציב המבקר לחברי המליאה מבעוד מועד העומד על סך
 ,₪ 400,620ומעדכן כי בשלב זה ,הוא לא רואה לנכון לבצע שינוי מהותי בתקציב זאת מאחר
והוא מכיר בעובדה כי אנו נמצאים בשלב בו התחלף ראש רשות וזאת למרות שידוע לכולם כי
המועצה האזורית תמר הינה מועצה מורכבת ביחס לרשויות הרבה פחות מורכבות ממנה
שבהם תקציב מבקר הרשות ותקן המשרה ,גדולה משמעותית ,מה גם שבסופו של דבר חברי
המליאה הם אלו שנושאים באחריות גם על הפעילות ברמה העליונה של המועצה כולל
הביקורת.
רן מעדכן כי עפ"י תוכנית העבודה מונחות לפתחו שתי עבודות ביקורת ,האחת מטעם משרד
המשפטים בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות בסייבר אשר על הרשות לבצע דוח ביקורת
בנושא זה פעם בשנתיים והשנייה ,לבקשת ועדת ביקורת ומנכ"ל המועצה ,דוח ביקורת בנוגע
לליקויים ,התקשרויות עם ספקים וביקורת של פיקוח הנדסי.
קורין תויתו מבקש לשקול בחיוב את בקשת המבקר.
ניר מציין שהצעת תקציב המבקר לשנת  2020התקבלה על ידו והוא מבקש לאשרה לפי תכנית
העבודה השנתית ובהזדמנות זו מאחל שנת עבודה פורייה.

הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד) :
לאשר את תקציב מבקר המועצה לשנת  2020בסך של ₪ 400,620

הישיבה ננעלה !

_______________________
 ראש המועצהניר ונגר

רשמה :יוליה זוהר
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