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 )*( הליקוי הופיע גם בעבר

 מועצה מקומית כאבול

 

 ביצוע התקציב הרגיל

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

-31] מסך חובות הארנונה.  )*( 38% -שיעורי הגביה במועצה היו נמוכים והסתכמו בארנונה בכ -

01] 

מסופקים או חובות המיועדים ביתרות החייבים עבור ארנונה וחיובים אחרים כלולים חובות  -

מסך יתרות  55% -אלפי ש''ח המהווים כ 13,756 -למחיקה שנאמדו על ידי המועצה בכ

 [32-01] החייבים לסוף השנה.  )*(

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

 [144-12] והיטלים.  )*(

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

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

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

 [145-13] גם. )*(ארנונה, לרבות נכונות השטחים המחויבים וסיוו

 ביצוע תקציבי הפיתוח

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

 [50-02] מבצעי העבודה בשל פיגור במועדי הביצוע שנקבעו בהסכמים. )*(

הפנים.  אלפי ש''ח  לפני אישור משרד 493המועצה החלה בביצוע תקציבים בלתי רגילים בסך  -

)*( [151-14] 

אלפי ש''ח מהמסגרת התקציבית  5,869תקציבים בלתי רגילים בוצעו בחריגה בהוצאות בסך  -

 [152-14] המאושרת . )*(

מיליון ש''ח ולא העבירה  8 -המועצה לא נקטה בכל מהלך לגביית חובות היטלי ביוב בסך כ -

תחייב מההסכם בין הצדדים. יש לתאגיד המים האזורי בו היא חברה את הטיפול בגביה, כמ

 [162-15] באמור כדי לגרום להתיישנות החובות שלא תאפשר כל גביה.

אלפי ש''ח לצורך בניית בניין משרדים לשימושה העצמי  429המועצה רכשה מקרקעין בסך  -

 [158-15] ללא פתיחת תקציב בלתי רגיל וללא אישור משרד הפנים.

 מערך השכר והעסקת עובדים

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

 [128-11] הציבור. )*(

המועצה קלטה מספר רב של עובדים אשר לגבי חלק ניכר מהם קיים  2015 -ו 2014בשנים  -

חשש לניגוד ענינים מהותי לכאורה הנובע מקירבה משפחתית לראש המועצה ולנבחרי ציבור 

 [160-15] אחרים.

 ניהול נכסים ובטיחות
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המועצה לא רשמה את נכסיה בספרי האחוזה וובנכסים שרשמה לא נרשמו לטובתה הערות  -

 [37-01] אזהרה.  )*(

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

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

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

לא הובאו לדיון בוועדת הביקורת ובמליאת המועצה.  2011-2014דוחות מבקר המועצה לשנים  -

)*( [135-12] 

 מעקב אחר תיקון ליקויים

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

 [49-01] קודמות. )*(

  

 


