
שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי  2009 -ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות   -משרד הפנים 
על הטקסט  Heading 1להחיל 

 שברצונך שיופיע כאן.
 

 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  -

מהסכומים  72% -ובמים בכ 47% -שיעורי הגביה במועצה היו נמוכים והסתכמו בארנונה בכ -

 ]31-01[ יה. (*)הניתנים לגב

המועצה נתנה הנחות בניגוד להוראות החוק בהיקף מהותי כגון הנחות בשיעורים גבוהים, כפל  -

 ]5-01[ הנחות והנחות ללא אישור גזבר המועצה והיועץ המשפטי. (*)

-32[ מכלל החייבים לסוף השנה). (*) 50%אלפי ש''ח ( 18,902 -החובות המסופקים הסתכמו בכ -

01[ 

 ]80-03[ ה לא פעלה בהתאם להנחיות למחיקת חובות. (*)המועצ -

-122[ אלפי ש''ח. (*) 32המועצה לא גבתה מהורי תלמידים השתתפות בביטוח התלמידים בסך  -

08[ 

אלפי ש''ח.  94 -לחמישה מחברי המועצה חובות ארנונה, מים וחינוך שהסתכמו בסוף השנה ב -

(*) ]120-08[ 

אלפי ש''ח מבלי שצורפו לבקשות התמיכה של  100ות על סך ועדת התמיכות אישרה תמיכ -

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

הוועדה המקצועית למתן תמיכות התכנסה מבלי שפורסמה הודעה בעיתונות בדבר האפשרות  -

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

 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. (*)

 ]70-03[ המועצה לא הפקידה בחשבונות מיועדים כספים שהתקבלו למימון קרנות פיתוח. (*) -

ללא אישור מליאת המועצה שישה תקציבים בלתי רגילים בסך  2009המועצה סגרה בשנת  -

אלפי  179אלפי ש''ח אשר חמישה מתוכם הסתיימו בגרעונות סופיים בסכום כולל של  2,630

 ]119-07[ ש''ח. (*)

 השכר והעסקת עובדים מערך

-77[ בתנאי פנסיה צוברת. (*)בידי המועצה אין מידע על התחייבותה בשל העובדים המועסקים  -

03[ 

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

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

 נכסים ובטיחות ניהול

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

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר



שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי  2009 -ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות   -משרד הפנים 
על הטקסט  Heading 1להחיל 

 שברצונך שיופיע כאן.
 

מיליון ש''ח בתחום  22 -מהתושבים בהיטלים ואגרות פיתוח בסך כ 80% -המועצה לא חייבה כ -

 הביוב, שהתאפשרו לה בהתאם להסכם הקמת ''תאגיד המים והביוב סובב שפרעם בע''מ''. (*)

]121-08[ 

 בקרה וביקורת פנימית מנגנוני

ים, הנחות, תמיכות, חינוך וספורט, ערר ושמות לא פעלו ועדות המועצה, למעט ועדות מכרז -

 ]44-01[ בשנה המבוקרת. (*)

 אחר תיקון ליקויים מעקב

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

 ]49-01[ קודמות. (*)

  

 

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר


	מועצה מקומית כאבול
	ביצוע התקציב הרגיל
	ביצוע תקציבי הפיתוח
	מערך השכר והעסקת עובדים
	ניהול נכסים ובטיחות
	מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
	מעקב אחר תיקון ליקויים


