לשכת
מנכ"ל

יום ראשון י"ד חשון תשפ"א
 01נובמבר 2020

הנדון :פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  – 8.20צו המיסים לשנת 2021
תאריך30.6.20 :
שעה18:30 :
מקום :חדר דיונים מועצה
נוכחים
מר גבריאל-גבי נעמן ,ראש המועצה
המקומית
מר מיכאל סלובדוב ,סגן ומ"מ בתואר
לראש המועצה
עו"ד אביטל קורקוס – דהן
עו"ד עופרי סיידה ,סגן בתואר לראש
המועצה
מר שלמה סאלם ,חבר מועצה
מר דוד דר  ,חבר מועצה
גב' שיפרה וקנין ,חברת מועצה

ראש
המועצה

גזבר
המועצה

ראש
המועצה

נעדרים
מר איתן אדרעי ,חבר מועצה
גב' מיטל פרץ ,חברת מועצה

משתתפים
מר לוצ'י יוסף ,מנכ"ל המועצה
מר שמוליק רוזנגרטן ,גזבר
המועצה
עו"ד אלדר כהן ,יועמ"ש למועצה

פותח את הישיבה בשעה  18:30ומברך את הנוכחים.
ראש המועצה מסביר כי כמדי שנה המועצה מאשרת את צו המיסים .הנהלת
המועצה החליטה שלא לממש את הזכות המוקנית לה על פי חוק ולאור המצב לא
להעלות את שיעור הארנונה לשנת  2021ולפיכך הצו מובא לאישור וכולל בתוכו
את התוספת הנדרשת על ידי משרד הפנים בגובה של  .1.1%ראש המועצה מבקש
מהגזבר להתייחס.
גזבר המועצה מעדכן כי על המועצה לאשר את צו הארנונה לשנת  2021עד
לתאריך  30ביוני יחד עם זאת מדגיש הגזבר כי מדובר בהליך פורמאלי וגם ללא
המליאה משרד הפנים היה מאשר את העלאת  1.1%באופן גורף ואוטומטי שכן
מדובר בחישוב אחיד לכלל הרשויות המורכב מנוסחה הכוללת בתוכה התייחסות
לעליית המדד בשנה זו.
פותח את הדיון להתייחסויות

לשכת
מנכ"ל

דודו דר מבקש לדעת מדוע בתקופה כלכלית קשה זו אין הרשות פועלת כמו רשויות אחרות דוגמת חיפה ובאר
שבע אשר החליטו לא להעלות את הארנונה גם בשיעור המתחייב על פי חוק.
ראש המועצה מסביר כי הנושא עולה מדי שנה בתקשורת בתקופת אישורי צו המיסים אך אין בו ממש .לרשות
המקומית אין סמכות לבטל את ההעלאה הקבועה בחוק על ידי משרד הפנים וגם רשויות אשר מצביעות
לכאורה כנגד אישור ההעלאה האוטומטית בסופו של דבר מחויבות על ידי משרד הפנים להחיל את ההעלאה
המחויבת.
ראש המועצה מדגיש כי לאורך כל שנות כהונתו לא הועלתה הארנונה מעבר למה שמחייב משרד הפנים למעט
בפעם אחת בה חויבה המועצה לעשות זאת על ידי משרד הפנים בשל משבר כלכלי.
ראש המועצה מעלה לאישור את החלטת המועצה בנושא צו המיסים לשנת  2021במסגרתו לא יועלה תשלום
הארנונה למעט עדכון מתחייב של  1.1%בהתאם להנחיות משרד הפנים
 5בעד (גבי נעמן ,אביטל קורקוס דהן ,מיכאל סלובודוב\ עופרי סיידא ושלמה סאלם)
 2נגד (דודו דר ,שפרה וקנין. ),
צו המיסים לשנת  2021אושר על ידי המועצה ויועבר לאישור משרד הפנים
ראש המועצה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה בשעה 18:45
בכבוד רב,

גבי נעמן
גבריאל
ראש מועצה מקומית שלומי

