مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  05/2020מיום 30.04.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

30.4.2020

שעה:

14:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
8
נעדרו:

מר עלי ח'ליל
מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר חנא ח'אזן
מר אסעד סוואעד
מר ויסאם עאזר
מר אבראהים תיתי
מר חסן בכרי
מר מוסטפא חסארמה

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

9
10
משתתפים:

מר זיאד תיתי
מר מוחיי אלדין עאבד

חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר נאסר ח'ליל

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה

נושאים לדיון

.1
.2

.3
.4
.5

אישור פרוטוקול ישיבת קודמת.
אישור מתן הנחה לעסקים הפועלים בתחום שיפוט הכפר לתקופה של שלושה
חודשים החל מ 1.3.2020 -ועד  31.5.2020או  25%הנחה שנתית כפי שיוחלט על
ידי גזבר המועצה לגבי כל עסק בנפרד ולאחר התייעצות במחלקת הגביה .
אישור מתן פטור מארנונה למוסדות חינוך.
אישור תוכנית חומ"ש – מפעל הפיס.
שונות.

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
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אישור מתן הנחה בארנונה גזבר המועצה מציג את העניין .בתקופה שבה התפרצה מגיפת הקורונה,
לעסקים הפועלים בתחום הוצאו תקנות שלפיהן ניתן להעניק הנחה לעסקים מסויימים שלא פעלו
באותה תקופה .ישנם עסקים שלפי התקנות לא ניתן לתת להם הנחה .אנו
שיפוט הכפר
מציעים שכל עסק שלפי התקנות ניתן לתת לו הנחה ,תינתן לו הנחה .כמובן,
הכל בכפוף שהמדינה תשפה את המועצה בגין ההנחות שיינתנו .גזבר המועצה
לאחר התייעצות עם מחלקת הגביה יקבע לגבי כל עסק האם לפטור אותו
משלושה חודשים או לתת הנחה בשיעור  .25%כמובן שיש השלכה לדבר על
תזרים המזומנים של המועצה.
חבר המועצה מוסטפא חסארמה :לדעתי יש לפנות למשרד הפנים ולבקש
שיינתנו הנחות לכל התושבים .יש לפעול מול משרד הפנים לקבל פיצויים בגין
כל הנזקים שנגרמו בשל המגיפה .הוטל על התושבים "סגר" כללי .הייתה
השבתת פעילות מוחלטת .לכן ,מתן הנחה בשיעור של  25%ולעסקים בלבד ,זה
לא מספיק כלל וכלל .אנו נקלענו למצב הזה בשל התפרצות הקורונה בדיר
אלאסד .שילמנו מחיר כבד על לא עוול בכפנו .גם בעבר כאשר נעשה האיחוד,
המועצה הייתה במצב מצויין ובשל חובות של דיר אלאסד ומג'ד אלכרום
התסבכה המועצה בחובות ונאלצה לשלם אותן חובות במשך שנים למרות
שכאשר נכנסה לאיחוד לא היה חוב כלשהו .גם כאשר הועבר משק המים
לתאגיד אנו שילמנו חובות עתק למט"ש כרמיאל למרות שתאגיד המים צריך
היה לשאת באותן חובות.
כל חברי המועצה הנוכחים תומכים בדבריו של מר מוסטפא חסארמה.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את ההצעה לתת הנחות לעסקים .חברי
המועצה מעירים כי יש לפעול לקבלת אישור למתן הנחות לכל התושבים.
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אישור מתן פטור מארנונה לעמותות גזבר המועצה :ישנם בכפר שלוש עמותות שפועלות בתחום החינוך:
הפועלות בתחום שיפוט הכפר בתחום מרכז אלאתראא אלתרבוי ,מכללת סכנין ו -חרות .מקובל היה בכל
השנים להעניק להן פטור מארנונה .פטור זה מצריך אישור מליאת
החינוך והתרבות.
המועצה.
הצבעה :חברי המועצה הנוכחים ,למעט חבר המועצה אסעד סוואעד,
מאשרים מתן הפטור .חבר המועצה אסעד סוואעד מתנגד .לדעתו ,לפני
מתן הנחה לכל התושבים לא צריך לתת פטור מארנונה לעמותות אלה.
העמותות גובות כסף מהאנשים ולא צריך לתת להם פטור מארנונה.
אישור תוכנית חומ"ש מפעל הפיס

גבר המועצה מציג בפני חברי המועצה את תוכנית החומ"ש שעניינה
שימוש בכספים המתקבלים ממפעל הפיס.
חברי המועצה מעירים כי היה על מהנדס המועצה לשבת איתם לפני
שמביאים את התוכנית לדיון .אך למרות זאת הם יאשרו את התוכנית,
אך מעירים לגבי העתיד.
חברי המעוצה מאשרים פה אחד את תוכנית החומ"ש לשימוש בכספים
המתקבלים ממפעל הפיס.

שונות

ראש המועצה מביא בפני חברי המועצה את העובדה שוועד ההורים
מתכוון להשבית את הלימודים ולא לאפשר חזרה התלמידים לבית
הספר .ראש המועצה וחברי המועצה תומכים בוועד ההורים.
חברי המועצה :אנו תומכים בוועד ההורים .החזרה ללימודים צריכה
להיות לאחר החג שיהיה בסוף החודש (מאי) .במצב הנוכחי מסוכן
להחזיר את התלמידים לבית הספר.
ראש המועצה מבהיר כי המועצה כמוסד תקיים את חובותיה על פי
הדין ותכין את בית הספר להפעלה מחדש.

הישיבה ננעלה.

_________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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