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 מועצה מקומית כאבול

 

 התקציב הרגיל ביצוע

 ]117-07[ המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק. (*) -

מהסכומים הניתנים לגביה,  59% -שיעורי הגביה במועצה היו נמוכים והסתכמו בארנונה בכ -

 ]31-01[ ללא חובות מסופקים. (*)

חרים כלולים חובות מסופקים או חובות המיועדים ביתרות החייבים עבור ארנונה וחיובים א -

 ]32-01[ מכלל החייבים לסוף השנה). (*) 56%אלפי ש''ח ( 11,975 -למחיקה שהסתכמו בכ

המועצה לא נקטה אמצעי אכיפה מספיקים לגביית חובות בפיגור מסוג ארנונת עסקים, מים  -

 ]144-12[ והיטלים.  (*)

-134[ אלפי ש''ח. (*) 4 -מים וחינוך שהסתכמו בסוף השנה בכלחבר מועצה אחד חובות ארנונה,  -

12[ 

 ]133-12[ המועצה לא הגישה למשרד הפנים דרישות שיפוי עבור אזרחים ותיקים. (*) -

. העדר סקר 2007המועצה התבססה בחיובי הארנונה על סקר נכסים שנערך לאחרונה בשנת  -

ובי הארנונה כוללים את כל הנכסים חייבי נכסים מעודכן אינו מאפשר למועצה לבדוק האם חי

 ]145-13[ ארנונה, לרבות נכונות השטחים המחויבים וסיווגם.

המועצה זיכתה חשבונם של חייבים בארנונה כנגד הקטנת התחייבויות כלפי צד ג', בניגוד  -

 ]144-13[ למתחייב מההנחיות. 

י ש''ח שונה מזה שאושר על אלפ 53,030התקציב המוצג בדוחות הכספיים של המועצה בסך  -

 ]147-13[ אלפי ש''ח. 52,417ידי משרד הפנים בסך 

 תקציבי הפיתוח ביצוע

המועצה לא הקפידה על עמידה בלוח הזמנים של מבצעי העבודות וכן לא הטילה קנסות על  -

 ]50-02[ מבצעי עבודה בגין פיגור במועדי הביצוע שנקבעו בהסכמים. (*)

 , דיווח כספי והתקשרויותרישום

לתקציב  29%אלפי ש''ח, המהווים תוספת בשעור  476המועצה שילמה לקבלן פינוי האשפה  -

 ]142-12[ המאושר. (*)

 ]140-12[ המועצה לא ניהלה ספר מכרזים.  (*) -

 השכר והעסקת עובדים מערך

 2004עבור שנת  משכרם 1%המועצה לא ניכתה מהעובדים המועסקים בתנאי פנסיה תקציבית  -

 ]96-04[ , כנדרש. (*)2008עד וכולל שנת  2005משנת  2% -ו

המועצה מינתה, בניגוד למתחייב, את מזכיר המועצה לתפקיד נוסף של ממונה על תלונות  -

 ]128-11[ הציבור. (*)

 ]143-12[ כנדרש. (*) 2013היועצת לקידום מעמד האישה לא הגישה דוח לשנת  -

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר
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 ותנכסים ובטיח ניהול

 ]37-01[ המועצה לא רשמה את נכסיה בספרי האחוזה ולא נרשמו לטובתה הערות אזהרה.  (*) -

 בקרה וביקורת פנימית מנגנוני

ועדות המועצה, למעט ועדות הנהלה, מכרזים, הנחות, רכש, איכות הסביבה, מאבק בסמים,  -

 ]44-01[ תמיכות, רווחה וחינוך, לא פעלו בשנה המבוקרת. (*)

לא הובא לדיון בוועדת הביקורת ובמליאת המועצה.  2012 -ו 2011בקר המועצה לשנים דוח מ -

(*) ]135-12[ 

 אחר תיקון ליקויים מעקב

המועצה תיקנה באופן חלקי את הליקויים שהועלו בביקורת רואי החשבון שנערכה בשנים  -

 ]49-01[ קודמות. (*)

  

 

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר
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