مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  04/2021מיום 24.02.2021

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

24.02.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
נעדרו:
1
2
3
4

מר עלי ח'ליל
מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר מוסטפא חסארמה
מר חנא ח'אזן
מר זיאד תיתי
מר אסעד סוואעד

ראש המועצה
סגן ממלא מקום ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

מר פידאא עאבד
מר אבראהים תיתי
מר מוחיי אלדין עאבד
מר ויסאם עאזר

חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד חליל

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 .2מחיקת חובות.
 .3אישור חוזה בכירים למבקר המועצה.

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חברי המועצה הנוכחים במלואם מאשרים שקיבלו את פרוטוקול
הישיבה הקודמת ומאשרים שהפרוטוקול משקף נאמנה את אשר היה
בישיבה הקודמת.
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מועצה מקומית בענה

אישור מחיקת
התיישנות

חובות

مجلس البعنة المحلي

Bina Local Council

מטעמי נציג חברת הגביה ,מר ויסאם קאסם ,מציג את הנתונים.
קיים פסק דין בעניין עיריית ירושלים שבמסגרתו נקבע כי חוב
שהתיישן לא ניתן לגבותו וכי הליכי גביה מנהליים אינם מאריכים את
תקופת ההתיישנות.
בנוסף ,קיימים נימוקים בעד מחיקת החובות כגון :שוויון בין החייבים.
לא יתכן שחייב שהעלה טענת התיישנות יימחק החוב ותושב שלא עשה
כן לא ימחק החוב שלו.
כמו כן ,הגשת תביעות משפטיות בגין כל החובות תעלה למועצה
כעשרה מיליון שקלים בגין אגרות .אגרות שישולמו בגין תביעות
שממילא יידחו בשים לב לטענת ההתיישנות.
חברי המועצה קיבל לידיהם רשימת החייבים.
לאחר עיון ברשימת החייבים שחובותיהם התישנו ,חברי המועצה
מאשרים פה אחד את מחיקת החובות בכפוף לקבלת אישור ממשרד
הפנים.
רשימת החייבים מצרפת כחלק בלתי נפרד מפרוטוקול ישיבה זו.

אישור שכר בכירים למבקר הפנים המועצה מינתה מבקר וממונה על תלונות הציבור.
בהתחלה אושר שכר בכירים בגין תפקיד מבקר פנים ושכר לפי דירוג
וממונה על תלונות הציבור
מח"ר בגין תפקיד ממונה על תלונות ציבור.
משרד הפנים העיר כי יש לאשר שכר בכירים בגין שני התפקידים.
על כן ,מוצע למליאת המועצה לאשר שכר בכירים בגין היקף המשרה
 .50%שיעור שכר הבכירים ייקבע לפי השיעור הקיים בחוזרים
הרלוונטיים ובכפוף לאישור משרד הפנים.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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