مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 06/2017

סוג האסיפה:

שני

מן המניין
תאריך:

/

שלא מן המניין  /מיוחדת

יום:
נוכחים:
1

מר עבאס תיתי

ראש המועצה

2

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

3

מר חסן בכרי

חבר המועצה

4

מר פידאא עאבד

חבר המועצה

5
6

מר עזמי אליאס
מר סאלח עלי

חבר המועצה
חבר המועצה

7
נעדרו:
1

מר מחמוד חסארמה

חבר המועצה

מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

2

מר עלי תיתי

חבר המועצה

מר יוסף ג'רייס

סגן ראש המועצה

3
משתתפים:
מר נאסר ח'ליל
1
עו"ד סמואל דכואר
2
נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4

09.05.2017

שעה:

18:00

גזבר המועצה
היועץ המשפטי

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
מינוי סגן ללא שכר לראש המועצה.
נושאים שהוספו
אישור תקציבים בלתי רגילים.
אישור מתן הנחות בארנונה לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
(תיקון מס'  ,)3התשע"ז .2017 -
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה
קודמת  5/2017מיום
25.04.2017

חברי המועצה מאשרים פרוטוקול הישיבה הקודמת.

הוספת נושאים לסדר
היום

ראש המועצה מציע להוסיף לסדר היום את נושא אישור תקציבים בלתי רגילים
וכן נושא אישור הנחות מארנונה בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה
מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשע"ז .2017 -

מינוי מר עזמי אליאס סגן
ראש המועצה ללא שכר

ראש המועצה :אני מציע למנות מר מעזמי אליאס לשמש סגן ראש המועצה
ללא שכר.
החלטה:
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה ובוחרים מר
עזמי אליאס כסגן ראש המועצה ללא שכר ומאחלים לו הצלחה במילוי
תפקידו.
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אישור תקציבים בלתי
רגילים
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גזבר המועצה מציג את הנושא ומפרט את התקציבים הבלתי רגילים ואת
המטרות והמימון של התקציבים.
להלן פירוט התקציבים הבלתי רגילים:
 .1כותר פיס – תקציב ע"ס  - ₪ 2,041,520מימון – מפעל הפיס.
תב"ר ישן שהיה – תב"ר מס'  – 75עמד ע"ס ₪ 1,938,762
₪
264,600
מתוכם מהיטל השבחה
₪ 1,674,162
נשאר למימון מפעל הפיס
₪ 367,358
סה"כ השלמה לפי אישור מפעל הפיס
₪ 2,041,420
סה"כ תב"ר חדש מוגדל
 .2תיקונים בכבישים . ₪ 264,600 -
 .3ציוד וריהוט גני ילדים – כיתות ממוחשבות – גנים שעברו ממכללת
סכנין או מהעמותות למועצה – .₪ 250,000
 .4מלגות לסטודנטים –  ₪ 100,000ממפעל הפיס באופן ישיר₪ 100,000 ,
מהמועצה שגם להם קיים מקור מימון.
 .5ציוד וריהוט לבתי ספר – פתיחת שנה – .₪ 84,000
 .6רכישת מחשבים לגנים ₪ 27,968
 .7תאורה חכמה בית ספר א' – ₪ 200,000
 .8תאורה חכמה בית ספר ב' – ₪ 200,000
 .9ערכת רובוטיקה בתי ספר יסודיים  90,000ש"ח
 .10הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות .₪ 8,498
החלטה:
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציבים הבלתי רגילים וכן את קבלת
התמיכות והתקציבים לשם מימון התקציבים.
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אישור הענקת הנחות
בהתאם לתקנות הסדרים
במשק המדינה (הנחה
מארנונה) (תיקון מס' ,)3
התשע"ז 2017 -
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היועץ המשפטי מציג את הנושא.
לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשע"ז
–  2017שפורסמו בקובץ התקנות  ,7802כ"ז בניסן התשע"ז ,מיום 23.4.2017
המועצה המקומית רשאית להחליט על הפחתת סכום חוב הארנונה הכללית
שהטילה על נכס עד ליום  31.12.2014בתוספת תשלומי פיגורים שהצטברו על
החוב ,אם התקיימו התנאים המפורטים להלן:
( )1הפחתה בשיעור של  50%מסכום החוב הקודם לחייב שפרע בתשלום אחד
במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה עד יום
.30.11.2017
( )2הפחתה בשיעור  45%מסכום החוב הקודם לחייב שפרע את החוב הקודם
באחד מאלה:
(א) עד  12תשלומים ששולמו בשיקים דחויים ,למעט הראשון שבהם,
לטובת הרשות המקומית;
(ב) עד  24תשלומים ,ובלבד שניתנה הוראה בלתי חוזרת בידי החייב
לניכוי התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת הרשות המקומית או
שניתנה הוראה לביצוע התשלומים כאמור ,באמצעות כרטיס אשראי
של החייב;
(ג) עד  36תשלומים ,בתנאים שנקבעו בפסקת משנה (ב) ,אם התשלומים
ניתנים לטובת רשות מקומית המשויכת לאשכולות  1עד  3למדרג
החברתי – כלכלי.
יש לציין ,כי ההפחתה תבוטל אם החייב לא פרע שני תשלומים מצטברים ,או אם
בסופו של יום לא פרע את יתרת החוב במלואה.
לא תינתן הפחתה כאמור אלא אם כן התקיימו בנוסף לאמור לעיל שני תאנים אלה:
( )1נפרע או הוסדר כדין ,לרבות בשיק דחוי או התחייבות לתשלום עתידי על
פי הסדר תשלומים או בהוראת קבע מכל סוג ,סכום הארנונה הכללית
שהוטל על הנכס נושא החוב לשנות הכספים  2015ו ,2016 -כולל תשלומי
פיגורים ,אם הוטלו;
( )2החייב ,למעט חייב שפרע את יתרת החוב במזומן ,חתם על התחייבות לפי
הטופס שבתוספת החמישית שבה הוא מתחייב לפרוע במועד את תשלומי
הארנונה הכללית שהתחייב בהם .
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יש לציין כי ההפחתות לא יחולו על חוב של המדינה ,חברה ממשלתית ,תאגיד
סטטוטורי או מי שקיבל פטור מארנונה לפי סעיפים  4ו 5 -לפקודת מסי
העירייה ומסי הממשלה (פטורין)( 1938 ,הכוונה ל -מדינות זרות ,עדות דתיות
או מוסדות דתיים ,מוסדות צדקה עמותות ומוסדות חינוך).
החלטה:
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הענקת ההנחות לפי התקנות ובתנאים
שפורטו לעיל.

הישיבה ננעלה.

חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה
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