
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۹/۹/۹۶مورخ  ۱۶صورتجلسه شماره 

در محل سالن جلسات  ۱۶/۹/۹۶روز یکشنبه مورخ  پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی

شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و گرامیداشت ایام هفته، دستور 

 .جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

شهرداری درخصوص نحوه محاسبه اجاره سرقفل غرفه های میدان بار در جلسه  ۱۵/۷/۹۶مورخ  ۵۵۵۳۷/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱

کمیسیون برنامه، بودجه و  ۱۳/۹/۹۶مورخ  ۱۴صورتجلسه شماره  ۱مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

محاسبه و برای افرادی که تا  ۱۳۹۶الی  ۱۳۸۳درصدی ساالنه اجاره ماهانه غرفه ها از سال  ۲۰سرمایه گذاری با اعمال افزایش 

درصد افزایش نرخ اجاره محاسبه کنند،  ۲۰را با اعمال  ۹۶و ۹۵، ۹۴تسویه حساب نموده اند فقط عوارض سالهای  ۹۳سال 

 .اعالم موافقت نمود

وند شهرداری درخصوص هزینه های انجام شده توسط راهبر سابق استخر شهر ۲۱/۸/۹۶مورخ  ۶۵۹۱۲/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

 ۱۳/۹/۹۶مورخ  ۱۴صورتجلسه شماره  ۲)آقای قنبری( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

ریال که اسناد آن به تأیید  ۸۳۷/۴۸۲/۶۷۳کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پرداخت هزینه های انجام شده به مبلغ 

 .ایت ضوابط مالی اعالم موافقت نمودمدیریت وقت شهرداری رسیده است با رع

 ۱۰شهرداری درخصوص تعیین تکلیف مطالبات بعضی از پیمانکاران که بیش از  ۲۰/۸/۹۶مورخ  ۶۵۵۹۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۳

 ۴سال در سیستم مالی شهرداری مانده سنواتی دارند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

قانون شهرداریها با  ۷۸ماده  ۲کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و طبق تبصره  ۱۳/۹/۹۶مورخ  ۱۴ماره صورتجلسه ش

 .پیشنهاد شهرداری اعالم موافقت نمود

کمیته فوتوالی استان درخصوص کمک و مساعدت مالی جهت اعزام تیم، به مسابقات  ۲۲/۶/۹۶مورخ  ۴۵۸/۲۱۱نامه شماره  -۴

کمیسیون  ۱/۹/۹۶مورخ  ۸صورتجلسه شماره  ۷جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند قهرمانی کشور در 

 .ورزش و جوانان با پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی ورزشی به کمیته مذکور اعالم موافقت نمود

صوص اصالحیه بودجه مبنی بر انجام تعمیرات ابنیه، تأسیسات و شهرداری درخ ۱۹/۹/۹۶مورخ  ۷۳۶۶۰/۱۰/۹۶نامه شماره  -۵

 .مبلمان سطح شهر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با اصالحیه بودجه بشرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود
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موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای  ۹۰رعایت ماده  -۶

 .ذینفع الزم االجراست


