
 شوراي اسالمي صباشهر 35مصوبات نشست   

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  5بر ( مشتمل 3053 /53/53مورخ ش 6/ص/593شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره  35مصوبات نشست 

ه شرح ذيل جهت فرمانداري محترم شهريار طي شده ب 35/56/3053مورخ  4650/3/9959 شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

     اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (هزینه استفاده ورزشکاران از اماکن ورزشی)                     :   موضوع    بند يك:

   53/53/3053مورخ :  9939/ص/043                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 50/59/3053مورخ :   6/و/ش92                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
اينکه با عنايت به تحويل سالن هاي ورزشي از اداره تربيت بدني جهت ارائه خدمات مطلوب به  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ده  ، شهرداري در نظر شهروندان محترم صباشهر و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و معيشتي حاكم بر جامعه پس از بررسيهاي بعمل آم

ريال تعيين نمايد، ضمناً ارائه خدمات رفاهي و ورزشي از  3،555،555دارد هزينه استفاده ورزشکاران از اماكن ورزشي در هر سانس را مبلغ 

قانون  45ه ماد 30و  39وظايف شهرداري بوده و شهرداري از اماكن ورزشي به دنبال درآمدي نمي باشد. ، مطرح شد و شورا براساس بند 

و اصالحات بعدي و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و  3/5/3523تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

در هر سانس بعنوان هزينه  استفاده ورزشکاران رزمي و  ريال 355،555معيشتي حاكم بر جامعه پس از بررسيهاي بعمل آمده  با  اخذ مبلغ 

  راي موافقت و اليحه را مصوب نمود. 6فوتسال  از اماكن ورزشي  صباشهربا 

 خانم فهيمه صالحي-داود نعيمي-حميدحسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين:آقايان:وحيد جعفري

 مرخصي:آقاي حامد خزايي

 35/56/3053 --    4650/3/9959:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
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 (مساعدت به بسیج شهرستان شهریار جهت تهیه مصالح)موضوع  :                          :دوبند

    55/55/3053مورخ :     9939/ص/3964                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 55/55/3053مورخ :      ش6و//393                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 3/5/3053مورخه  35/53/555/395دارد با عنايت به نامه شماره اينکه ، شهرداري در نظر  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيالشرح :

 35سيمان سفيد -9كيسه 355كيلويي تعداد 35سيمان سياه -3فرمانده محترم مقاومت بسيج شهرستان شهريار نسبت به تهيه مصالح )

بودجه سالجاري  335954محل رديف  ريال از 955،555،555كيسه( تا سقف مبلغ  930كيلويي تعداد 35پودر سنگ -5كيسه 95كيلويي تعداد

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  45ماده  30و  39با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا براساس بند  3053

ر جهت تهيه هزينه و اصالحات بعدي با اليحه كمك  به بسيج شهرستان شهريا 3/5/3523شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

كيسه( تا  930كيلويي تعداد 35پودر سنگ -5كيسه 95كيلويي تعداد 35سيمان سفيد -9كيسه 355كيلويي تعداد 35سيمان سياه -3مصالح )

با توجه به كم بودن مبلغ رديف بودجه فوق الذكر و فعاليت هاي  3053بودجه سالجاري  335954ريال از محل رديف  955،555،555سقف مبلغ 

 راي مخالفت و اليحه را مصوب ننمود.6پيش رو با 
 خانم فهيمه صالحي-داود نعيمي-حميدحسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-مخالفين:اقايان وحيد جعفري

 مرخصي:آقاي حامد خزايي

 35/56/3053 --    4650/3/9959:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 مغاير آيين نامه مالي شهرداري ها است.:  متن نظريه      

 

 (مساعدت به بسیج جهت رزمایش امنیتی)موضوع  :                         :سهبند

    33/50/3053مورخ :     9939/ص/3365                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 33/50/3053مورخ :      ش6و//339                                      يرخانه شورا :شماره و تاريخ اليحه در دب  

معاونت محترم فرمانداري شهرستان  2/0/3053مورخه  0449اينکه به استناد نامه شماره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيالشرح :

كمك به  335954ريال بابت رزمايش امنيتي بسيج از محل رديف  965،555،555شهريار، شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت تا سقف مبلغ 

قانون  45ماده  30و  0ضمن پادارنمودن و با رعايت آيين نامه مالي اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا براساس بند  3053بخش عمومي بودجه سال 

و اصالحات بعدي و به دليل كم بودن مبلغ رديف بودجه  3/5/3523ب تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصو

راي مخالف   6ريال بابت رزمايش امنيتي بسيج با  965،555،555با پرداخت تا سقف مبلغ  3053كمك به بخش عمومي بودجه سال – 335954

 .اليحه را مصوب ننمود
 خانم فهيمه صالحي-داود نعيمي-سنيحميدح-هادي رمضانخاني-احد قنبري-مخالفين:اقايان وحيد جعفري

 مرخصي:آقاي حامد خزايي

 35/56/3053 --    4650/3/9959:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 .با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه      

 


