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 מועצה מקומית כאבול

 

 התקציב הרגיל ביצוע

בחוות הדעת של רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של המועצה נכללה הסתייגות  -

בניגוד להנחיות. המשמעות הינה  2007בשל רישום של הכנסות והוצאות מסויימות בשנת 

ש''ח מהמוצג  אלפי 918 -גבוה ב 2007בדצמבר  31שהגרעון המצטבר בתקציב הרגיל ליום 

 ]111-07[ בדוחות הכספיים.

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

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

בלבד מסך החובות למועצה. שיעורי גביית הארנונה  46.9% -שיעורי הגביה הסתכמו ב -

 ]31-01[ הניתנים לגביה. (*) בלבד מהסכומים  41.7% -הסתכמו ב

 ]5-01[ נמצאו ליקויים במתן הנחות מארנונה לרבות הנחות בשיעורים גבוהים מהקבוע בחוק. (*) -

מכלל החייבים  50%אלפי ש''ח ( 6,812 -על פי הערכת המועצה החובות המסופקים הסתכמו בכ -

 ]32-01[ לסוף השנה). (*)

 ]80-03[ קת חובות. (*)המועצה לא פעלה בהתאם להנחיות למחי -

 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 למימון קרנות פיתוח . (*) -

המועצה סגרה חמישה תקציבים בלתי רגילים שהסתיימו בגרעונות סופיים בסכום כולל של  -

 ]119-07[ אלפי ש''ח ללא אישור מליאת המועצה.  204

 השכר והעסקת עובדים מערך

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

03[ 

 ]78-03[ המועצה העסיקה שישה עשר עובדים ללא דירוג ומרכיבי שכר. (*) -

 2,587המועצה לא העבירה תשלומי זכויות סוציאליות, כולל הפרשות עבור עובדי חינוך, בסך  -

 ]74-03[ אלפי ש''ח.  (*)

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

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

 נכסים ובטיחות ניהול

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

 בקרה וביקורת פנימית מנגנוני

 ]44-01[ ועדות המועצה, למעט ועדת מכרזים, הנחות ומל''ח לא פעלו בשנה המבוקרת. (*) -

 (*) הליקוי הופיע גם בעבר
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 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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