
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۲۹/۷/۹۷مورخ  ۶۱صورتجلسه شماره 

در  ۲۹/۷/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۲:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

لسات شورا تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و محل سالن ج

 .گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

سی پاسارگاد تدبیر درخصوص اتمام گزارش پایانی حسابرسی موسسه حسابر ۱۸/۶/۹۷مورخ  ۹۷-پ-۲۱۶۳نامه شماره  -۱

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به  ۹۵-۹۴-۹۳شهرداری بجنورد و سازمانهای وابسته مربوط به سالهای 

ارشهای کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری ضمن موافقت با گز ۲۵/۷/۹۷مورخ  ۶۴صورتجلسه شماره  ۲استناد بند 

که دارای اشکاالت ثبتی بود، ( ۹۵حسابرسی سالهای مذکور مقرر نمود گزارش اصالحی مربوط به سازمان پسماند و تاکسیرانی )

اصالح و به شورا ارائه گردد و تأکید گردید موارد اشاره شده در گزارش حسابرسی در اسناد ( ۹۷ماه )تا پایان دی ماه  ۳در مدت 

 .سازمانهای تابعه مورد توجه قرار گرفته و اصالح گردد شهرداری و ۹۷مالی سال 

شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  ۲۸/۷/۹۷مورخ  ۶۶۴۱۵/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

 .تبادل نظر با اصالحیه بودجه شهرداری به شرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 )ارقام به هزار ریال(

 بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش اعتبار مصوب عنوان ردیف بودجهکد 

 ۰۰۰/۹۰۰/۶ ۰ ۰۰۰/۵۰۰/۶ ۰۰۰/۴۰۰ پروژه تکمیل پارک دوبرار ۳۰۵۰۱۰۰۰۰۵

۳۰۵۰۴۰۰۰۰۵ 
پروژه خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی 

 جداول
۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲ 

۳۰۵۰۴۰۰۰۰۷ 
پروژه خرید پرچم جمهوری اسالمی و 

 ساخت ساتن میل پرچم و چاپ بنر
۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۵۰۰ ۰ ۰۰۰/۸۰۰ 

۳۰۵۰۳۰۰۰۰۱ 
پروژه خرید خودرو و تجهیزات تخلیه 

 لجن
۰۰۰/۰۰۰/۸ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ۰ 

 ۰ ۰۰۰/۴۰۰/۶ ۰ ۰۰۰/۴۰۰/۶ پروژه خرید کامیون بازو غلطان ۳۰۵۰۳۰۰۰۰۵

 ۰۰۰/۴۰۰/۶ ۰ ۰۰۰/۴۰۰/۶ ۰ سهای شهریپروژه تعمیرات اساسی اتوبو جدید

 ۰۰۰/۱۰۰/۱۶ ۰۰۰/۴۰۰/۱۴ ۰۰۰/۴۰۰/۱۴ ۰۰۰/۱۰۰/۱۶ جمع کل

  

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  ۹۰رعایت ماده  -۳

 .ذینفع الزم االجرا است


