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 מועצה מקומית כאבול

 

 התקציב הרגיל ביצוע

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

 ]110-05[ . (*)2004משרד הפנים מינה למועצה חשב מלווה בשנת  -

אלפי ש''ח מבלי שצורפו לבקשות התמיכה של  165ועדת התמיכות אישרה תמיכות על סך  -

 ]124-09[ כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי החוק. (*) הגופים הנתמכים

 60% -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. (*) -

דה המקצועית למתן תמיכות התכנסה מבלי שפורסמה הודעה בעיתונות בדבר האפשרות הווע -

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

-122[ אלפי ש''ח. (*) 41המועצה לא גבתה מהורי תלמידים השתתפות בביטוח התלמידים בסך  -

08[ 

מכלל  55%אלפי ש''ח ( 19,184 -לים חובות מסופקים שהסתכמו בכביתרות החייבים כלו -

 ]32-01[ החייבים לסוף השנה). (*)

המועצה לא השלימה את חיוב העסקים באגרת רשיונות לעסקים, כתוצאה מכך נגרם לה  -

 ]127-10[ אלפי ש''ח. 31הפסד הכנסה 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. (*)

 השכר והעסקת עובדים מערך

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

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

 נכסים ובטיחות ניהול

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

 בקרה וביקורת פנימית מנגנוני

פורט וערר לא פעלו ועדות המועצה, למעט ועדות מכרזים, הנחות, ביקורת, תמיכות, חינוך וס -

 ]44-01[ בשנה המבוקרת. (*)

ולא פירסמה בו את המידע הנדרש  2006המועצה הפעילה את אתר האינטרנט שהקימה בשנת  -

 ]125-10[ בחוק לרבות פרוטוקולים מישיבות המועצה.

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר
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 אחר תיקון ליקויים מעקב

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

 ]49-01[ קודמות. (*)

  

 

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר
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