
 עיריית קרית מלאכי 2014 -ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות   -משרד הפנים 

 

 )*( הליקוי הופיע גם בעבר

 עיריית קרית מלאכי

 

 ביצוע התקציב הרגיל

בחוות הדעת של רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים של העיריה נכללה הפניית  -

 31תשומת הלב לגרעון המצטבר בתקציב הרגיל בו מצויה העיריה, שהסתכם ליום 

 . )*(2014מסך תקציב ההכנסות לשנת  33%-אלפי ש''ח, כ 51,348 -ב 2014בדצמבר 

[134-13] 

 [135-13] . )*(2013ביולי  1משרד הפנים מינה לעיריה חשב מלווה החל מיום  -

 [1-12] העיריה לא עמדה ביעדי תכנית ההבראה לה התחייבה כלפי משרד הפנים. )*( -

, על פי 2011העיריה לא נקטה אמצעי אכיפה מספיקים לגביית חובות ארנונה משנת  -

 [137-13] מיליון ש''ח. )*( 2.84-ת כפסקי דין חלוטים. קרן החובו

אלפי ש''ח. העיריה לא נקטה  155 -לאחד מעובדי העיריה חוב ארנונה שהסתכם ב -

 [148-14] פעולות לגבית החוב.

 ביצוע תקציבי הפיתוח

חריגות העיריה בביצוע ההוצאות בארבעה עשר תקציבים בלתי רגילים מעבר למסגרת  -

 [89-04] אלפי ש''ח.  )*( 457 -ף השנה בהתקציבית המאושרת הסתכמו בסו

העירייה השתמשה בכספי קרנות הפיתוח ובעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים, בסך  -

 [4-12] אלפי ש''ח, למימון הפעילות השוטפת במסגרת התקציב הרגיל. )*( 16,894

ועצת העיר אלפי ש''ח לפני אישור מ 81העיריה ביצעה בתקציב בלתי רגיל הוצאות בסך  -

 [152-14] ומשרד הפנים.

 רישום, דיווח כספי והתקשרויות

אלפי ש''ח מעבר להסכם  94ליועץ בתחום היתרי בניה  2014העיריה שילמה בשנת  -

 [146-14] שנחתם עימו.

)''דוח  2013העיריה לא פירסמה פומבית תמצית מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת  -

 [144-14] לתושב''(.

א בדקה את תנאי ההעסקה של העובדים שהועסקו על ידי קבלן שירות בתחום העיריה ל -

 [145-14] הניקיון. 

 מערך השכר והעסקת עובדים



 עיריית קרית מלאכי 2014 -יקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות  ב -משרד הפנים 

 

 )*( הליקוי הופיע גם בעבר

בידי העיריה לא נמצאו נתונים על התחייבותה לפיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי  -

 [147-14] פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה על ידי הפקדות מיועדות.

 נכסים ובטיחותניהול 

-115] העיריה לא הקימה ואינה שותפה בתאגיד מים וביוב, כמתחייב מהוראות החוק. )*( -

08] 

 התאגידים העירוניים שבבעלות העיריה לא ערכו דוחות כספיים מבוקרים לשנת הדוח. )*( -

[114-08] 

ה הצהרת העיריה בפני הביקורת על כך שטרם הסתיימה הקצאת המקרקעין ללא תמור -

לעמותות, אינה מתיישבת עם העובדה שבידי העיריה הסכמים עם אותן עמותות וכן 

 [142-13] פוליסות ביטוח שנמסרו לה על ידן המתייחסות לאותם מקרקעין. )*(

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

 [117-08] העיריה לא מינתה ועדת השקעות. )*( -

 [150-14] הנדרשת בחוק.חלק מוועדות החובה לא התכנסו בתדירות  -

 [149-14] מועצת העיר לא מינתה מבקר פנים לעיריה כנדרש בחוק. -

 מעקב אחר תיקון ליקויים

העיריה תיקנה באופן חלקי את הליקויים שהועלו בביקורת רואי חשבון שנערכה בשנים  -

 [46-01] קודמות. )*(

  

 


