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 مصوبه

شههرداری   0671شهرداری شیراز درخصوص بررسی بودجه سال  57/04/79مورخ  026354/79الیحه شماره 

 دبیرخانهه شهورا   0/00/79/و مهورخ  9740/79بهه شهماره   پس از وصهول و بته     شیراز و سازمانهای تابعه،

)عهادی  علیهی    در هفتهاد و شمهمیج جلسهه    بررسی و تصهمی  کمیسهیون   کمیسیون تلفیق شورا موضوع در

 14نفر از اعضاء شهورا مرهرو و مسهتیه بهه مهاده       51با حضور 54/05/79شورای اسالمی شهر شیراز مورخ 

 قانون شهرداری با اکثری  آراء و طی 32اصالحی قانون شوراها و ماده 

 ماده واحهه :

دویسه  و همهتاد   ریال )سی و دو هزار و  444/444/444/514/65شهرداری شیراز به متلغ  0671بودجه سال 

ریهال )   444/444/444/116/0میلیارد ریال   درآمه و سایر میابع تأمیج اعتتار و به همیج میزان هزییهه شهام    

ریهال   444/444/444/000/9یک هزار و همتصه و همتاد و سه میلیارد ریال  در بخش وظیفهه اداری و متلهغ   

 444/444/444/726/55ش وظیفهه شههری و متلهغ    )هف  هزار و چهارصه و چه  و چهار میلیارد ریهال  در بخه  

ریال) بیس  و دو هزار و نهصه و پیجاه و سه میلیارد ریال  در بخش وظیفه عمرانی به شرو یک جله دفترچه 

 وتکالیف پیوس  ممهور به مهر شورا و با رعای  تتاصر و بیههای ذی  تصویب گردیه:

وادث پیش بییی نمهه اع  از ؛ سهی ، طوفهان، زلزلهه،    شهرداری شیراز مجاز اس  در صورت وقوع ح :1تبصره 

آتش سوزی و موارد ممابه در شهر شیراز از سر جمع اعتتارات هزییه ای و تملهک دارایهی ههای سهرمایه ای     

جه  کیترل اوضاع و عادی سازی وضعی ، هزییه عملیات مربوطه را تأمیج و پرداخ  نموده و مراتهب را در  

ور و گزارش عملکرد ایج تتصره به همراه تمریح عوام  مؤبر در وقوع حهوادث  میظ 0671تفریغ بودجه سال 

 مربوط به شورای اسالمی شهر ارائه نمایه.

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمهان اشهتلال بهه     :2تبصره 

و شورای اسالمی شهر شیراز، علیه آن ها در خهم  و به جه  انجام مأموری  های محوله اداری در شهرداری 

مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می شود و یا مورد ضرب و جرو قرار می گیرد با اتخاذ تههابیر میاسهب   

حتی در صورت  بازنمستگی یا پایان مأموری  آنان، حمای  حقوقی و قضایی و مالی به عم  آورده و سهایر  

وی فوق را در کلیه مراح  دادرسی وهزییه ههای بیمارسهتانی در چهارچوب    هزییه ها وخسارات ناشی از دعا

قوانیج و مقررات موضوعه پس از تأییه اداره ک  حقهوقی از محه  ردیهف اعتتهاری بهه شهماره طتقهه بیههی         

 پرداخ  نمایه. "با عیوان کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی "5400940"

پهروهه  "با عیهوان   "6424044437"میهرج در ردیف اعتتاری شهرداری شیراز مجاز اس  از اعتتار  :3تبصره 

در بخش های پیش بییی نمهه سرمایه ای، اضرراری، خررآفریج و گود برداری های رها شههه   "طرو جهادی

هزییه نمایه و هزییه کرد در ایج ردیف را در اصالو یا متم  همان سال پادار نمایه در صورتیکه ایج موضهوع  

الو و متم  بودجه باشه موارد در تفریغ بودجه همان سهال پهادار و گهزارش عملیهات را بهه      بعه از ارائه و اص

 شورا ارائه نمایه. ایجاد تعهه برای سال های بعه از مح  اعتتار ردیف مذکور مجاز نمی باشه. 

 « رونق توليد »

 تعالی بسمه
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به شهرداری اجازه داده می شود در پروهه هایی که ردیف تملک و اجهرا دارنهه در صهورت نیهاز بها       :4تبصره 

 ارسال گزارش به شورا امکان جابجایی تملک به اجرا و اجرا به تملک در ایج ردیف ها را داشته باشه. 

ژه کهه بها عیهوان    درجه  تسریع در اتمام پروهه های اولوی  دار شهرداری شیراز) پروهه ههای ویه   :5تبصره 

ستاره دار ممخص می شونه  شهرداری شیراز مجاز اس  پروهه هایی که تیها ردیف تملک یا اجراء دارنهه بها   

هماهیگی معاون  برنامه ریزی و تأییه کمیسیون مربوطه مازاد بر سقف بودجه مصوب ، هزییه و در اصهالو  

 یا متم  بودجه جه  تصویب پادار نمایه.

  به  5و  0به فروش اوراق ممارک  و دریاف  تسهیالت بانکی جه  پروهه قرار شهری )خط با توجه  :6تبصره 

شهرداری شیراز اجازه داده می شود در صورتی که نیاز به افزایش ردیف اعتتار پروهه خط یهک و دو قرهار   

صالو یا  متم  شهری داشته باشه نست  به هزییه کرد مازاد بر سقف بودجه مصوب اقهام و متلغ مازاد را در ا

 بودجه پادار نمایه . 

در راستای باز پرداخ  تسهیالت دریافتی شهرداری از بانک ها ، به شهرداری شیراز اجازه داده مهی   :7تبصره 

شود در صورتی که توان باز پرداخ  وام های دریافتی را مازاد بر سقف بودجه پهیش بییهی شههه در ردیهف     

ه طرو های عمرانی   را داشته باشه نست  به پرداخه ، اقههام و مهازاد    ) اعتتار پرداخ  نمه 4440-404-647

 پرداختی را در اصالو یا متم  سال مربوطه پادارنمایه.

در جه  شفاف سازی و بت  درآمه ناشی از تفکیک و تعریض شوارع در بخش درآمه ناشی از تملهک   :8تبصره 

وجود درآمه و در بخش های مهذکور و انجهام   و تعریض شوارع ) ممرفی  ، شهرداری مکلف اس  در صورت 

 هزییه مازاد بر سقف بودجه ، نست  به بت  موارد مذکور در متم  یا اصالو بودجه اقهام نمایه: 

بعه از تصویب، اصالو یا متم  محقهق گهردد، شههرداری مهی بایسه        1در صورتی که موضوع تتصره  : 1بند

 مصوب در تفریغ بودجه اقهام نمایه.نست  به بت  درآمه و هزییه مازاد بر بودجه 

هرگونه تعریف هزییه مازاد بر سقف الیحه بودجه ارائه شهه ) افزایش ردیف های بودجه ای   میوط  :9تبصره 

 به تعریف میابع جهیه جه  هزییه کرد می باشه .

/ص 3077/76ه مصوبه شهمار  5از ماده  6و  5در رابره با تعریف پروهه های جهیه رعای  تتصره های  : 2بند

شورای اسالمی شهر درخصوص شیوه نامه روش تهویج بودجه وظیفه عمرانهی در بودجهه     57/00/76مورخ 

 ./شسالیانه شهرداری شیراز الزامی اس 

  

 

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

 استحضار جهت شورا حقوقي مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
 سوابق در درج جهت انيبايگ  - 
 طيبي: كننده اقدام  - 

 
  


