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گزارش عملکرد کمیسیون  برنامه و بودجه، امور حقوقی و امالک
 )سال سوم شورا(

تعدادموضوعردیف

37جلسات عادي1

21جلسات فوق العاده2

5جلسات مشترك با سایر دستگاهها3

63تعداد کل جلسات4

91لوایح بررسی شده5

29طرح هاي بررسی شده6

42نامه هاي طرح شده در کمیسیون7

24گزارش هاي اخذ شده از شهرداري8

216تعداد کل طرح ها و لوایح بررسی شده9

5بازدیدها10

398نامه هاي وارده11

250نامه هاي صادره12

648تعداد کل نامه ها13
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اقدامات نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه، امور 
حقوقی و امالک:

1- اخذ گزارش درامد شش ماهه اول سال 98 شهرداری شیراز
اجرایی شدن  در خصوص  از سوی شهرداری  گزارش  اخذ   -2

»سامانه شفافیت»
3- اخذ گزارش اجرای تکالیف بودجه 98

بر  عوارض  محاسبه  طرح  خصوص  در  شهرداری  گزارش   -4
مبنای هر متر مربع زیربنا

5- اخذ گزارش شهرداری در خصوص بخشنامه مدیریت هزینه 
اجرایی  دستورالعمل  و   98/8/1 مورخ  شماره 98/336334  به 

مدیریت هزینه
6- گزارش شهرداری در خصوص عملکرد درآمد و هزینه شش 

ماهه اول سال 98
7- ارائه گزارش در خصوص سامانه امالک و مستغالت شهرداری

8- بررسی تفصیلی پروژه های عمرانی الیحه بودجه 99
9- اخذ گزارشهای حسابرسی سالهای 94،95 و 96 سازمانهای 

وابسته به شهرداری شیراز
دستورالعمل  تهیه  روند  بر  مبنی  شهرداری  گزارش  ارائه   -10
افزایش درآمد مندرج در بند 8 تکالیف بودجه سال 98 وبند 5 

تکلیف بودجه سال 99
ویژه  های  پروژه  خصوص  در  شهرداری  اقدامات  بررسی   -11

ارجاعی به کمیسیون(تملک باغ مینو وسیلو و پروژه انجیره )
12- اخذ گزارش اجرای برنامه یکساله کمیسیون

13- اخذ گزارش تکالیف بودجه 99
ماههای  در  شهرداری  ای  وهزینه  درآمدی  گزارش  ارائه   -14

اسفند 98 وفروردین واردیبهشت 99

امور  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  اقدامات  اهم 
حقوقی و امالک:

عامل(بانک  بانک  در  سپرده  حساب  افتتاح  الیحه  تصویب   -1
برای  مذکور  سپرده  محل  از  حاصله  درآمد  از  استفاده  شهر)و 

پرداخت هزینه های تحمیل شده به شهرداری ناشی از انتشار
اوراق و همچنین تأمین هزینه 50 درصد سود سه ماهه اوراق 

از این محل
1- تصویب بودجه سال 1398 شورا

 97 بودجه  تکالیف   50 بند  اجرایی  نامه  آیین  تصویب   -2
شهرداری شیراز

برون  های  پایانه  از  برداری  بهره  واگذاری  الیحه  تصویب   -3
شهری در بخش خصوصی

فعالیتهای  ترویج  و  توسعه  شرکت  اساسنامه  تصویب   -4
گردشگری و زیارتی شهرداری شیراز(سهامی خاص)

5- صدور مجوز جهت خرید تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز 
سازمان حمل و نقل ریلی به نرخ ارز بازار(آزاد)

6- طرح الزام شهرداری به ارائه ریزمحاسبه عوارض بهاء خدمات 
کابری ملک درهر  اعالم  و  ذکر شده در متن محاسبه عوارض 

مرحله مراجعه و صدور استعالم مجوزات صادره
به  شهری  تبلیغاتی  فضاهای  اختصاصی  طرح  تصویب   -7

هنرمندان
8- تصویب آیین نامه تأسیس سرای محله در شهر شیراز

با شرکت  تراموا  پروژه  اجرای  قرارداد  انعقاد  الیحه  9- تصویب 
سرمایه گذاری شهر آتیه با برآورد 15000 میلیارد ریال

های  زیرساخت  توسعه  و  تشویقی  سیاست های  تصویب   -10
صنعت گردشگری در بافت تاریخی و فرهنگی

های  زیرساخت  توسعه  و  تشویقی  سیاست های  تصویب   -11
صنعت گردشگری در محدوده خدماتی و حریم شهر شیراز به 
استثناء بافت تاریخی و فرهنگی، حوزه استحفاظی باغات و پالک

های ثبت ملی
12- تصویب الیحه متمم بودجه سال 1398 شهرداری شیراز و 

سازمان های تابعه
13- تصویب الیحه بودجه سال 1399 شهرداری

14- اخذ مجوز اجرای پروژه های پارک 57 هکتاری وحدت از 
طریق سرمایه گذاری

15- واگذاری زمین به متراژ 6400 متر مربع با کاربری ورزشی 
سرمایه  شکل  به  خواهران  ویژه  ورزشی  سالن  ساخت  جهت 

گذاری بخش خصوصی با حفظ مالکیت شهرداری
16- تصویب طرح جامع مدیریت سرمایه های انسانی شهرداری 

شیراز
یک  خط  غربی  توسعه  از  بخشی  قرارداد  انعقاد  تصویب   -17

مترو شیراز
هاي  غرفه  واگذاري  نحوه  سازي  شفاف  طرح  تصویب   -18

میادین عرضه میوه وتره بار وفرآورده هاي کشاورزي


