
  

  

  8.5.14מתאריך  6פרוטוקול ועדת ביקורת מס 

  2014דוח על כספים רבעון ראשון 

  נוכחים:

  מזכיר - אריה חסקין

  עודד ברטלר, אייל כליל החורש, אוריה גזית

  

 לאחר מעבר על ניצול התקציב שהוכן ע"י אריה , הועלו הבירורים הבאים: .1

 פיתוח  - א

כיום מתנהל גבית מיסים עבור כלל הנושאים (פיתוח, מיסי חבר, מס אמנה, מים חשמל 

 וכו') לחשבון אחד והמזכיר מנהל מעקב על כך שהכסף מגיע ליעדו

  הנושא דורש התייחסות עקב כך שקשה מאוד לעקוב שכל כסף הגיע ליעדו 

וכן מס אמנה  אלש"ח מתקציב פיתוח לשוטף 300לנ"ל יש היסטוריה כבר שבעבר הלך כ

  שעבר לשוטף וכו' וכו'

אנו ממליצים לבדוק אפשרות מעקב ברורה יותר מאשר שהמזכיר זוכר בראש כמה 

 חשבון א חייב לחשבון ב 

 הכנסות מועצה   - ב

הועדה מבקש להבין מהי תוכנית הפעולה מול המועצה כך שהכסף שאמור להגיע לישוב 

כספים רבים (מאות אלפי שקלים!!!)  יגיע במהלך השנה הקרובה, אנו מבינים כי קיימים

 של הישוב שנמצאים במועצה 

 מס אמנה  - ג

מהסתכלות במאזן אנו רואים שהישוב גובה פי שניים מאשר מה שאמנה מקבלת , 

אנו  - טנת מס אמנהסיפה כללית להגדלת מיסי הישוב והקלטענת אריה יצא אישור א

בים ולא כמחטף, בכל מקרה וברור מול התוש שים להבין האם זה נעשה באופן מובןמבק

 יש לשנות בפירוט החיוב לתושב את הסכומים הנכונים 

 ביוב  - ד

אריה הסביר שהישוב מפסיד כסף עקב כך שהגביה בפועל נמוכה מהתשלום למועצה, 

המועצה הבטיחה לעבור לגביה ישירה בעניין זה, אנו מבקשים להבין מתי זה קורה ומה 

 כך שהישוב לא יפסיד  יהיה הנוהל בנתיים

 משרד ודואר  -ה

אלש"ח בשנה ) אנו  150ברבעון הראשון ( כ ₪ 46,000הוצאות משכורות יש חריגה של 

 מבקשים להבין ממה החריגה ומה דרך הכיסוי שלה 

 שכ"ד קרוואנים  - ו

יש לבדוק שהישוב עומד ברף סביר של אחזקת הקרוואנים כיוון שהישוב מרוויח לא מעט 

  על השכירות

 מים   -ז

למרות טענת אריה על הפסדים גדולים וכך שהישוב נערך לשיקום תשתיות אנו לא 

 דורש בדיקה רצינית -רואים במאזן שיש הפסדים גדולים בגין המים

 תרבות ופנאי  - ח



יותר מכל  ₪ 30,000לכאורא מהנתונים הישוב הוציא ברבעון הראשון כ - הוצאות חוגים

ם גם הם גבוהות אך עדיין צריך לבדוק מאידך הכנסות הישוב מחוגי - התקציב השנתי  

 מה העניין

   -ט

2.   

  רשם:

  אוריה גזית

  תפוצה:

  נוכחים

  יו"ר ועד מנהל - עמיחי סולומון

 תיק ועדת ביקורת


