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 מועצה מקומית כאבול

 

 התקציב הרגיל ביצוע

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

אלפי ש''ח מבלי שצורפו לבקשות התמיכה של  200ועדת התמיכות אישרה תמיכות בסך  -

. הגופים הנתמכים כל האישורים והמסמכים הנדרשים בנוהל למתן תמיכות למוסדות ציבור

(*) ]124-09[ 

 51% -שיעורי הגביה במועצה היו נמוכים והסתכמו בארנונה (ללא חובות מסופקים) בכ -

 ]31-01[ מהסכומים הניתנים לגביה. (*)

 ]80-03[ המועצה לא עקבה אחר חובות מסופקים ואבודים ולא סימנה אותם במערכת הגביה. (*) -

ורסמה הודעה בעיתונות בדבר האפשרות הוועדה המקצועית למתן תמיכות התכנסה מבלי שפ -

 ]123-09[ לקבל תמיכה ומבלי להכין ולהגיש לאישור המועצה את התבחינים לתמיכות. (*)

-122[ אלפי ש''ח. (*) 34המועצה לא גבתה מהורי תלמידים השתתפות בביטוח התלמידים בסך  -

08[ 

ופקים או חובות המיועדים ביתרות החייבים עבור ארנונה וחיובים אחרים כלולים חובות מס -

 ]32-01[ מכלל החייבים לסוף השנה). (*) 54%אלפי ש''ח ( 16,039 -למחיקה שהסתכמו בכ

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

 ]144-12[ והיטלים. 

 אלפי ש''ח. 17 -בסוף השנה בכלחבר מועצה אחד חובות בגין ארנונה, מים וחינוך שהסתכמו  -

]134-12[ 

גזבר המועצה לא היה חבר בוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה כנדרש בנוהל למתן  -

 ]137-12[ תמיכות למוסדות ציבור.

אלפי ש''ח תמיכות מעבר לסכום התמיכות הכולל שאושר במליאת  50המועצה שילמה  -

 ]138-12[ המועצה.

 ]133-12[ שות שיפוי למשרד הפנים עבור אזרחים ותיקים.המועצה לא הגישה דרי -

 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

 ]139-12[ המועצה לא הקפידה על פרסום המכרזים הפומביים בשני עיתונים יומיים לפחות.  -

את ההסכם עם קבלן פינוי האשפה באופן רטרואקטיבי תוך  2012המועצה האריכה בשנת  -

 ]141-12[ עדכון סכום החוזה, ללא הסברים מספקים וללא קבלת חוות דעת משפטית.

אלפי ש''ח מעבר לחוזה  763 -וזה עם קבלן פינוי האשפה בהמועצה הגדילה את סכום הח -

אלפי ש''ח. הגדלת החוזה נבעה מעדכון מחירים ומתשלום חודשי  912 -המקורי שהסתכם ב

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר
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-142[ אלפי ש''ח. הגדלת החוזה לא הובאה לאישור המועצה.  30 -נוסף עבור היטל אשפה בסך כ

12[ 

 ]140-12[ המועצה לא ניהלה ספר מכרזים.  -

 השכר והעסקת עובדים מערך

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

 ]96-04[ כמתחייב מהוראות החוק. (*) 2008ועד וכולל שנת  2005משנת  2% -ו

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

 ]128-11[ ר. (*)הציבו

 ]143-12[ כמתחייב מהוראות חוק. 2012היועצת לקידום מעמד האישה לא הגישה דוח לשנת  -

 נכסים ובטיחות ניהול

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

 בקרה וביקורת פנימית מנגנוני

זים, הנחות, תמיכות, וענייני דת לא פעלו בשנה המבוקרת. ועדות המועצה, למעט ועדות מכר -

(*) ]44-01[ 

 ]135-12[ לא הובא לדיון בוועדת הביקורת ובמליאת המועצה. 2011דוח מבקר המועצה לשנת  -

 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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