
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 14/10/99مورخ  182شماره  صورتجلسه رسمي
در  14/10/99مورخ  یکشنبهروز  10:00قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  دعوتپیرو 

 شورا تشکیل گردید. جلساتمحل سالن 

سهه  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای بهمن جباری ضمن خیر مقدم به  حاضرین در جل

نهورد  تهرم بج شههردار مح عهی  تهرم که با حضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زار عهاویین مح نهین و م و همچ

 مطرح یمودید.  با موضوع جلسهگرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، مواردی را 

مهالدر ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد ییز گزارشی از   له  شرایط  ههای م ت حهوزه  شههرداری در  یهی  ی و اجرا

 به جلسه ارائه یمودید.شهرداری را 

 بررسی و تبادل یظر، تصمیماتی بشرح ذیل ات اذ گردید: یامه ها پس ازقرائت طرح و در ادامه ریاست شورا با 

مهدیریت  30/9/99/م مورخ 18944/2/98 هبه شماریامه  -1 یهاموسسه حسابرسی و خدمات  قهام پو گهزار   ار صهو   درخ

نهورد 97اسفند ماه  29حسابرسی مستقل سال مالی منتهی به  سهته وشهرداری بج سهازمایهای واب شههر  ،  سهالمی  شهورای ا

سهتناد بررسی  شورا پس از ،در جلسه مطرح بجنورد نهد و تبادل یظر و به ا شهماره  1ب سهه   13/10/99مهورخ  170صورتجل

شههردار  میسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاریک ضهیحات  مهذکور و تو سهی  و با توجه به ارائه گزار  یهایی موسسه حسابر

ضهمنا   97محترم با گزار  یهایی حسابرسی سال  مهود.  شهرداری و سازمایهای وابسته و شورای اسالمی شهر اعالم موافقت ی

 کر شده در گزار  اقدام الزم را بعمل آورید.مقرر یمود شهرداری محترم یسبت به اصالح موارد ذ

شهرداری  1399متمم بودجه پیشنهادی سال  ارائه شهرداری درخصو  11/10/99مورخ  95550/10/99یامه شماره  -2

سهتناد  نهد و سازمایهای وابسته، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر و به ا شهماره  2ب سهه  مهورخ  170صورتجل

سهال  تلفیقی با متمم کمیسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاری 13/10/99 شهنهادی  سهازمایهای  99بودجه پی شههرداری و 

  اعالم موافقت یمود.  ریال 000/000/525/397/3به مبلغ وابسته 

شهرداری درخصو  درخواست اصالح قرارداد فی مابین شهرداری و  13/10/99مورخ  100973/10/1399یامه شماره  -3

تهاری   لهه از  سازمان پسماید استان با موضوع جمع آوری و ایتقال زباله شهر بجنورد )افزایش مبلغ بند جمع آوری و حمل زبا

لههوگرم از  1/10/99 هههر کی بههه  000/610/1بههه ازای  یههال  لههغ  000/850/1ر قههرارداد از مب مههوع  فههزایش مج یههال و ا ر

بها ریال( مو 800/126/115/91ریال به مبلغ  000/350/501/86 ظهر  ضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ی

 درخواست شهرداری اعالم موافقت یمود.

عهوار   9/10/99مورخ  100142/10/1399یامه شماره  -4 خهذ  شهرداری درخصو  درخواست مساعدت موکول کردن ا

یهه دی بهت پروا یهد  با یهامبرده و فرز یهت  بهه معلول جهه  بها تو حهدی  مهود مو سهازی شهرداری از آقای مح کهد یو بها  شهی  وارک

عهوار   000/580/502/1ریال که از این مبلغ مقدار  851/564/617/1به مبلغ  02031018105201 بهت  یهال آن با ر

بها  ظهر و  بهادل ی سهی و ت ورود به محدوده می باشد به استعالم بعدی موکول گردد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از برر

 علول(، با درخواست شهرداری اعالم موافقت یمود.توجه به شرایط خا  یامبرده )دو یفر م
  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت. 14:00جلسه ساعت   

 


