
 شوراي اسالمي صباشهر 24مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  0بر ( مشتمل 6296 /90/90مورخ ش 1/ص/621شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره  24مصوبات نشست   

به شرح ذيل جهت فرمانداري محترم شهريار طي شده  40/90/6296مورخ  2949/6/4000  شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

  اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 (عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان)         :   موضوع    بند يك:

   46/94/6296مورخ :  4090/ص/069                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 44/94/6296مورخ :   1/و/ش99                                    شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

آيين نامه مالي )در مورد معامله با  60مشخصات فوق مبني بر اينکه شهرداري بنا به ضرورت و به استناد ماده با  يشهردار حهيالشرح :

دو شهرداري فقط توافق طرفين كه به تأييد انجمن وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين 

شهر برسد كافي است( در نظر دارد  نسبت به عقد قرارداد با سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي شهرستان هاي رباط كريم و بهارستان 

واگذاري خدمات -649490ل رديف ريال و پرداخت از مح984،989998999با اعتبار بالغ بر 6296براي پذيرش و دفع پسماند خانگي در سال 

و انتخاب شهرداران قانون تشکيالت 8وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  9،ماده 62و  64بند  8 مطرح شد و شورا براساسشهري اقدام نمايد

ا و موسسات و شركت هاي آيين نامه مالي شهرداريها )در مورد معامله با وزارتخانه ه 60ي و به استناد ماده و اصالحات بعد 6/0/6009مصوب 

 دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين كه به تأييد انجمن شهر برسد كافي است( با عقد قرارداد

با اعتبار بالغ  6296با سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي شهرستان هاي رباط كريم و بهارستان براي پذيرش و دفع پسماند خانگي در سال 

و  ي موافقرا 0و مقررات موضوعه با  نيقوان هيكل تيرعاواگذاري خدمات شهري با -649490ريال و پرداخت از محل رديف  984،989998999بر

 مود .نرا مصوب  حهيال

 فهيمه صالحي -حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 
 40/90/6296 --    2949/6/4000:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري هنظري

 .با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه                   
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 (مراسم روز قدس پرداخت مساعدت به افراد آسیب دیده در حادثه برگزاری)       موضوع  :            بنددو:

   42/94/6296مورخ :  4090/ص/029                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 42/94/6296مورخ :   1/و/ش91                                   شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

بر اينکه با توجه بروز حادثه در برگزاري مراسم روز قدس در نظر است نسبت به مشخصات فوق مبني با  يشهردار حهيالشرح :

كمك به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه  699096ريال از محل رديف  29989998999پرداخت كمك به افراد آسيب ديده مبلغ 

قانون تشکيالت 8وظايف و  9،ماده 62و  64دبن  مطرح شد و شورا براساس با رعايت آيين نامه مالي اقدام نمايد8 6296بودجه سال 

ي با پرداخت كمك به افراد آسيب ديده در و اصالحات بعد 6/0/6009و انتخاب شهرداران مصوب انتخابات شوراهاي اسالمي 

 999/999/0،9ريال براي افرادي كه به صورت سرپايي درمان شده اند و مبلغ  4989998999حادثه برگزاري مراسم روز قدس به مبلغ 

كمك به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه بودجه سال  699096ريال به آقاي مجتبي عرفانيان با ارائه فاكتور از محل رديف 

 مود .نرا مصوب  حهيو ال ي موافقرا 0و مقررات موضوعه با  نيقوان هيكل تيرعابا رعايت آيين نامه مالي با  6296

 

 فهيمه صالحي -حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-مضانخانيهادي ر-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 

 40/90/6296 --    2949/6/4000:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه                   
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 (1041تباصر مربوط به بودجه سال  )موضوع  :                          بند سه :

   94/6296/،4مورخ :  4090/ص/0،0                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 94/6296/،4  مورخ : 1/و/ش11                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

آيين نامه مالي  09قانون شوراها و ماده  9،ماده  62به استناد بند -6مشخصات فوق مبني بر اينکه :با  يشهردار حهيمصوبه  : ال متن

اشهر ظور تسريع در امور شهرداري و با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها 8اختيارات زير از طرف شوراي شهر به شهردار صب شهرداريها 8به من

انجام و تصويب معامالت عمده 8از طريق برگزاري مناقصه عمومي باالتر از سقف -6-6تفويض مي گردد. 6296تا پايان دوره عمل بودجه 

انجام و تصويب معامالت از -0-6ريال 9819989998999انجام و تصويب معامالت متوسط8از طريق استعالم بها تا سقف -4-6ريال  9819989998999

8بدون 6296ريال 8تبصره يك:اجراي اين مصوبه در قالب رديف هاي بودجه مصوب سال 4899989998999تشريفات مناقصه تا سقف طريق ترک

تجزيه رديف هاي بودجه مصوب به بخش هاي كوچکتر قابليت اجرايي دارد.8تبصره دو:شهردار موظف است گزارش عملکرد هرفصل را تا 

شهر ارائه نمايد8تبصره سه:دالئل مستدل و بودجه اي براي ترک تشريفات مناقصه در هر قرارداد  پانزدهم ماه نخست فصل بعدي به شوراي

 اين مصوبه ارائه گردد. 4بايد در گزارش پيش بيني شده در تبصره 

از حساب آيين نامه مالي شهرداري ها نسبت به جابجايي از حسابي به حساب ديگر يا  00شهردار صباشهر مي تواند در اجراي ماده -4

 ريال اقدام نمايد. 29899989998999شهرداري به سازمان ها و بالعکس تا سقف 

آيين نامه مالي شهرداري ها به شهرداري صباشهر اجازه داده مي  69قانون تشکيالت شوراها و در اجراي ماده  9،ماده  62به استناد بند -0

 يد.شود پروژه اماني مندرج در بودجه به صورت اماني اجرا نما

ريال اقدام و بيشتر از 2899989998999تا سقف  99ماده  69شهردار صباشهر مي تواند نسبت به قبول اعانات و هدايا به نام شهر به استناد بند -2

 .مطرح شد آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نمايد.

با اصالحات بعدي  6/0/6009انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشکيالت 8وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و 9،شورا به استناد ماده 

 و آيين نامه مالي شهرداريها با:

آيين نامه مالي شهرداريها 8به منظور تسريع در امور شهرداري و با رعايت آيين نامه مالي  09قانون شوراها و ماده  9،ماده  62به استناد بند -6

انجام و تصويب -6-6تفويض مي گردد. 6296هردار صباشهر تا پايان دوره عمل بودجه شهرداريها 8اختيارات زير از طرف شوراي شهر به ش

انجام و تصويب معامالت متوسط8از طريق استعالم -4-6ريال  9819989998999معامالت عمده 8از طريق برگزاري مناقصه عمومي باالتر از سقف 

ريال 8تبصره يك:اجراي 4899989998999طريق ترک تشريفات مناقصه تا سقفانجام و تصويب معامالت از -0-6ريال 9819989998999بها تا سقف 

8بدون تجزيه رديف هاي بودجه مصوب به بخش هاي كوچکتر قابليت اجرايي 6296اين مصوبه در قالب رديف هاي بودجه مصوب سال 

ه شوراي شهر ارائه نمايد8تبصره سه:دالئل دارد.تبصره دو:شهردار موظف است گزارش عملکرد هرفصل را تا پانزدهم ماه نخست فصل بعدي ب

 اين مصوبه ارائه گردد. 4مستدل و بودجه اي براي ترک تشريفات مناقصه در هر قرارداد بايد در گزارش پيش بيني شده در تبصره 

يگر يا از حساب آيين نامه مالي شهرداري ها نسبت به جابجايي از حسابي به حساب د 00شهردار صباشهر مي تواند در اجراي ماده -4

 ريال اقدام نمايد. 29899989998999شهرداري به سازمان ها و بالعکس تا سقف 

ريال اقدام و بيشتر از 2899989998999تا سقف  99ماده  69شهردار صباشهر مي تواند نسبت به قبول اعانات و هدايا به نام شهر به استناد بند -0

 آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نمايد.

 راي مخالف مصوب 4راي موافق و  9با  2راي مخالف  و بند 0با  0ي موافق و بند را 0با  4و  6بند  و مقررات موضوعه نيقوان هيكل تيرعا . با

 .نمود
 مخالف(2فهيمه صالحي)با بند -حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-مخالف(2موافقين : وحيد جعفري)با بند

 40/90/6296 --    2949/6/4000:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه                   
 

 


