
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۱۹/۱/۹۷مورخ  ۳۴صورتجلسه شماره 

روز یکشنبه  ۱۷:۰۰ساعت  ۹۷پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، دومین جلسه رسمی در سال 

لسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. ج ۱۹/۱/۹۷مورخ 

ضمن خیر مقدم و تبریک سال نو و بهار طبیعت و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد شهدا و 

نامگذاری  سط مقام معظم رهبریرا که بنام حمایت از کاالی ایرانی که تو ۱۳۹۷امام شهدا و جانبازان و همچنین نامگذاری سال 

ماهه شورا از شروع دوره پنجم به جلسه ارائه دادند  ۷گردید گرامی داشته و در ادامه رییس جلسه گزارشی اجمالی از عملکرد 

که با مدیریت شهردار محترم جناب آقای براتیان انجام  ۹۶و همچنین از فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت شهری در سال 

 .یده تقدیر و تشکر نمودگرد

 

از جمله  ۹۶در ادامه جلسه آقای براتیان شهردار محترم گزارش عملکردی شهرداری را از اقدامات انجام شده در پایان سال 

پرداخت معوقه حقوق کارگران و کارکنان شهرداری و همچنین طلب پیمانکاران و سایر فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت 

 .توضیحات مبسوطی را بیان داشتند ۹۷درخصوص سیاستگذاری و برنامه ریزی شهرداری در سال  شهری تشریح و

 

 :در ادامه رییس شورا دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

 

مرحوم کاظمی مبنی بر دریافت درخصوص درخواست ورثه  ۱۴/۹/۹۶ش مورخ /۳۴۶۵/۵/۹۶نامه بشماره دبیرخانه شورا  (۱

صورتجلسه  ۷مستمری پدر مرحومشان از شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پرداخت مستمری به ورثه مرحوم اعالم موافقت  ۱۶/۱۰/۹۶مورخ  ۲۵شماره 

 .نمود

 

شهرداری درخصوص تأمین اعتبار هزینه گفتار درمانی و کار درمانی  ۲۱/۱۲/۹۶مورخ  ۱۰۵۸۷۴/۱۰/۹۶نامه شماره  (۲

ریال از محل اعتبارات  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰همسر و فرزندان تعدادی از پرسنل شهرداری، برای هر خانواده مبلغ حداکثر ساالنه 

عدادی از پرسنل شهرداری با ارائه مستندات شهرداری بابت هزینه های گفتار درمانی و کار درمانی همسر و فرزندان ت

 ۱۸/۱/۹۷مورخ  ۳۷صورتجلسه شماره  ۳پزشکی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری اعالم موافقت نمود

 

بصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و ت ۹۰رعایت ماده  (۳

 .های ذینفع الزم االجراست

 


