
 دجم شوراي اسالمي شهر بجنوردوره پن ۲۸/۵/۹۷مورخ  ۵۳صورتجلسه شماره 

روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس  ۲۸/۵/۹۷

قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را 

 .به شرح ذیل اتخاذ گردید

 ۴فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اجرایی نمودن بند  ۲۴/۵/۹۷مورخ  ۱۳۵۸/۱/۴۱۲۱نامه شماره  -۱

هماهنگی برگزاری پیاده روی به مناسبت سالروز تأسیس استان به مقصد پارک بش  ۲۳/۵/۹۷صورتجلسه مورخ 

ریال جهت اهدا در مراسم مذکور در جلسه  ۰۰۰/۵۰۰/۵۲دستگاه دوچرخه به مبلغ  ۹رداش مبنی بر خرید تعداد قا

 .مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست فوق اعالم موافقت نمود

مسئول شهرداری درخصوص معرفی سرکار خانم زهرا ایزانلو بعنوان  ۱۸/۵/۹۷مورخ  ۴۴۲۲۵/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

قانون شهرداریها  ۷۹امور مالی شهرداری منطقه دو در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد ماده 

 .با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

شهرداری درخصوص صورتجلسه واگذاری زمین به اتاق اصناف  ۱۷/۵/۹۷مورخ  ۴۳۶۷۷/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

از طریق ترک تشریفات مزایده در جلسه مطرح، شورا پس  ۱۴ا توجه به صورتجلسه کمیسیون ماده شهرستان بجنورد ب

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  ۲۷/۵/۹۷مورخ  ۵۵صورتجلسه شماره  ۲از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

ه شهرداریهای مراکز استان با درخواست آیین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته ب ۳۳و با توجه به ماده 

 .شهرداری اعالم موافقت نمود

مورخ  ۵۰صورتجلسه شماره  ۱۴فرمانداری محترم مبنی بر اعالم نظر بند  ۲۱/۵/۹۷مورخ  ۱۳۳۳/۱/۴۱۲۱نامه شماره -۴

های شورا درخصوص هم ترازی و ترمیم حقوق نیروهای ثابت و پیمانی سازمان آتش نشانی در قالب کمک ۷/۵/۹۷

در جلسه مطرح، شورا ( ۶۲۰۰۵۰۷سازمان آتش نشانی )ردیف  ۹۷رفاهی تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب سال 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  ۲۷/۵/۹۷مورخ  ۵۵صورتجلسه شماره  ۲پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .اعالم موافقت نمود ۱۳۹۷سال  ضوابط حقوق و دستمزد بخشنامه بودجه ۳گذاری و برابر بند 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  ۹۰رعایت ماده  -۵

 .دستگاه های ذینفع الزم االجراست

 


