
 مصوبات کمیسیون عمران ، برنامه و بودجه

 ردیف  عنـــوان  تاریخ شماره جلسه وضعیت اجرا 

29/10/1397 7 انجام شده   
 ق عکس برداری هواییخصوص تهیه طرح تفصیلی شهر از طری اعالم نظر در

  پهباد 
1 

29/10/1397 7 انجام شده  2 اعالم نظر در خصوص تهیه نقشه بافت فرسوده 

در برنامه اجرا 
 شهرداری

7 29/10/1397  
در خصوص نصب ایستگاه انتظار مسافر در محالت شهر کاموو  اعالم نظر

 چوگان
3 

29/10/1397 7 اجرا شده  4 اعالم نظر در خصوص نصب ست های اسباب بازی کودکان در محالت شهر  

از دستور خارج 

 شد 
7 29/10/1397 از سرچشمه به استحر ذخیره آب  باران  اعالم نظر در خصوص  انتقال آب   5 

29/10/1397 7 انجام شد ابر پر خطراعالم نظر در خصوص شناسایی مع   6 

29/10/1397 7 در حال اجرا   7 شناسایی ساختمنا های خطر آفرین  

29/10/1397 7 انجام شده  8 اعالم نظر در خصوص تأمین و احداث پارک و فضای سبز  

29/10/1397 7 انجام شد  9  1398ادامه مذاکرات جهت انتخاب طرح های عمرانی سال  

15/12/1397 8 انجام شد  شهرداری  1398ادامه مذاکرات تهیه طرح های عمرانی برای سال    10 

15/12/1397 8 انجام شد استماع گزارش فعالیت های صورت گرفته در خصوص ادامه بلوار اما خمینی  

 ره 

11 

11/12/1397 9 انجام شد 1398ظر در خصوص تهیه بودجه سال اعالم ن   12 

11/12/1397 9 انجام شد شهرداری  1396اعالم نظر در خصوص تفریغ بودجه    13 

4/3/1398 10 انجام شد و معابر شوارع تاتفکیک اراضی مسکونی سهم خدماعالم نظر در خصوص    14 

4/3/1398 10 انجام شد شهرداری  97اعالم نظر در خصوص الیحه اصالحیه بودجه    15 

5/3/8139 11 در حال اجرا  16 تبادل نظر در خصوص احداث پمپ بنزین  

5/3/8139 11 انجام شد  17  انتخاب مسئول ورزش شهر و انتخاب مسئول ورزش )خانه ورزش ( چوگان  

5/3/8139 11 انجام شد بعنوان رابط با کمیته امداد امام خمینی رهمعرفی یک نماینده از طرف شورا    18 

23/3/1398 12 در حال اجرا  اعالم نظر در خصوص پیشرفت برنامه های اجرایی شهرداری با زیر ساخت  

گردشگری و شهرک غذایی مجتمع دام ، کارگاههای غیر مزاحم   
19 

23/3/8139 12 انجام شد اعالم نظر در خصوص موارد ارجاعی از شورای اسالمی به کمیسیون تفرغ  

شهرداری  1397بودجه سال   
20 

6/4/1398 13 انجام شد  21  1397غ بودجه سال یاعالم نظر در خصوص الیحه تفر 
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8/5/1398 14 تایید شد لغایت  1/1/1398اعالم نظر در خصوص گزارش سه ماهه شهرداری از تاریخ  

31/3/1398  
22 

8/5/1398 14 انجام شد  23 اعالم نظر در خصوص روند اجرایی پروژه های عمرانی در سال جاری  

30/5/1398 15 انجام شد عمرانی شهرداری و بررسی علل توقف آن  استماع فعالیت   24 

30/5/1398 15 انجام شد  25 بررسی و اعالم نظر در خصوص نامه های ارجاعی از سوی شورا 

30/5/1398 15 تایید شد موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی همکارای تدبیر در خصوص مزایا و  

معایب حسابرسی و گزارش مالیاتی ارزش افزوده برای جلسه آینده کمیسیون 

 دعوت گردد . 
26 

17/7/1398 16 انجام شد ماهه   6برای  98بررسی  و اعالم نظر در خصوص گزارش درآمد و هزینه سال  

 اول 
27 

17/7/1398 16 انجام شد بررسی واعالم  نظر در خصوص موضوع  فعالیت های عمرانی شهر کامو و  

 چوگان
28 

16/8/1398 17 انجام شد یت امور اجرایی و عمرانی شهر بررسی  آخرین وضع   29 

16/8/1398 17 تایید شد اعالم نظر در خصوص ساماندهی محوطه حدفاصل شهرک چوگان و محور  

 مواصالتی کاموبه جوشقان قالی 
30 

16/8/1398 17 انجام شد اعالم نظر در خصوص قرارداد مشاوره مالیاتی ارزش افزوده سال های گذشته  

 شهرداری ارجاع شده از سوی شورا 
31  

16/8/1398 17 انجام شد  32 بررسی وضعیت اجرایی پمپ بنزین  

16/8/1398 17 انجام شد  وضعیت طرح کمپینگ گردشگری اعالم نظر در مورد    33 

30/8/1398 18 انجام شد  34 اعالم نظر در خصوص فعالیت های انجام شده در طول سال جاری  

30/8/1398 18 انجام شد  35 اعالمنظر در خصوص پروزه های در دست اقدام شهرداری  

30/8/1398 18 انجام شد  36 اعالم نظر در خصوص زمین ورزش برای اجرای چمن مصنوعی  

30/8/1398 19 انجام شد لغایت اخرین  92اعالم نظر در خصوص قرارداد مشاوره ای ارزش افزوده سال  

 سال مالی 
37 

30/8/1398 19 انجام شد مجمع خیرین عمران اعالم نظر در خصوص تشکیل   38 

30/8/1398 19 انجام شد  39  ضوع توافق ملکی شهروندان مو 

30/8/1398 19 انجام شد  40 استماع گزارش شهرداری در خصوص بازسازی ساختمان شهرداری  

30/8/1398 19 انجام شد  42 بررسی روند اجرایی پمپ بنزین  

14/9/1398 20 انجام شد  43 بررسی امور اجرایی و عمرانی شهر  
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14/9/1398 20 تایید شد ساماندهی وضعیت اجرایی و عمرانی محوطه روبروی شهرک چوگان و محور  

 مواصالتی کامو به جوشقان 
44 

14/9/1398 20 انجام شد 30/1/1398بررسی و مرور مصوبات صورت جلسه مورخ    45 

14/9/1398 20 انجام شد   46  99وبرنامه ریزی بودجه  98تبادل نطر پیرامون الیحه بودجه سال  

27/9/1398 21 انجام شد  ادامه مذاکره در خصوص اجرای پروژه خاک برداری بلوار و میدان ورودی شهر  

چوگان  کامو و  از جوشقان قالی به  
47 

27/9/1398 21 انجام شد   48 ادامه مذاکره در خصوص چمن مصنوعی  

27/9/1398 21 تایید شد  تبادل نظر در خصوص ساماندهی محوطه حدفاصل شهرک چوگان و جاده  

کامو به جوشقان  –کاشان   
49 

27/9/1398 21 انجام شد  50 تبادل نظر در خصوص معرفی زمین حهت اجرای طرح اقدام ملی زمین  

27/9/1398 21 انجام شد  51 پمپ بنزین و آخرین روند اجرایی  

27/9/1398 21 انجام شد  9139ررسی دفترچه عوارض خدمات سال ب   52 

12/10/1399 22 انجام شد  99اعالم نظر در خصوص آیین نامه ارزش معامالتی سال    53 

12/10/1399 22 انجام شد  قانون ارزش افزوده در شهرداری کامو و  50ماده  1اعالم نظر در خصوص تبصره  

 چوگان 
54 

12/10/1399 22 انجام شد   55  1399اعالم نظر در خصوص دفترچه بهای خدمات شهری سال  

30/10/1398 23 انجام شد شهرداری  1399بررسی و اعالم نظر در خصوص الیحه بودجه سال    56 

17/11/1399 24 انجام شد شهرداری  99واعالم نظر در خصوص جزییات و ردیف های بودجه سال بررسی    57 

17/11/1399 24 تایید شد  58 پیشنهاد تشکیل تیم ورزشی برای شهرداری  

24/11/1398 25 انجام شد  59 پیگیری مصوبات مربوط به شهرداری  

1/12/1398 26 انجام شد اعالم نظر در خصوص اعمال تخفیف نقدی به شهروندان یک ماه آخر منتهی به  

 پایان سال 
60 

1/12/1398 26 انجام شد   61 اعالم نظر در خصوص تشکیل تیم ورزشی  

1/12/1398 26 انجام شد   62  وافق شهرداری با شهرونداعالم نظر در خصوص ت 

شهرداری  1398اعالم نطر در خصوص الیحه و اصالحیه متمم بودجه سال  14/1/1399 27 انجام شد  63 

14/1/1399 27 انجام شد شورای اسالمی  99اعالم نظر در خصوص تنظیم بودجه سال    64 

20/1/1399 28 انجام شد  65 اعالم نظر در خصوص موارد ارجاعی به کمیسیون 

20/1/1399 28 انجام شد  66 بررسی سرفصل ها ی اجرایی عمران و شهرسازی  
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20/1/1399 28 انجام شد  67 بررسی وضعیت بودجه و اعتبارات شهرداری  

20/1/1399 28 انجام شد رایط بیماری کرونا در شهر بررسی آخرین تحوالت و ش   68 

1399بررسی و اعالم نظر در خصوص تفریغ بودجه شهرداری سال  11/2/1399 30 انجام شد  69 

 70 اعالم نظر در خصوص جانمایی مکان پمپ بنزین  11/2/1399 30 انجام شد

در خصوص طرح خاک برداری بلوار خلیج فارس بین سه راه بلوار اعالم نظر  18/2/1399 31 انجام شد

 شهدای گمنام تا روبروی اورژانس
71 

 72 اعالم نظر در خصوص احداث طرح رصدخانه 18/2/1399 31 انجام شد

 73 اعالم نظر در خصوص تامین هزینه چندین دستگاه اسباب بازی برای پارک ها  18/2/1399 31 انجام شد

 74 اعالم نظر در خصوص ساماندهی وضعیت سرچشمه  18/2/1399 31 انجام شد

بررسی و اعالم  نظردر خصوص توافق شهرداری با شهروندان در ضلع شرقی شهرک  7/3/1399 32 انجام شد

 چوگان 
75 

 76 دان رصدخانهیاعالم نظر در خصوص توافقات با مالکین در محل م 7/3/1399 32 انجام شد

 77 دهی وضعیت مسافرین سرچشمه عالم نظر در خصوص مدیریت و سامانا 7/3/1399 32 انجام شد

 78 اعالم نظر در خصوص ردیف های اجرایی الیحه  بودجه چمن مصنوعی و ... 7/3/1399 32 انجام شد

 79 اعالم نظر در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری  22/3/1399 33 انجام شد

عمومی برای ارسال به نماینده مردم در مجلس های اعالم نظر در خصوص درخواست  22/3/1399 33 انجام شد

 شورای اسالمی
80 

 81 زمین پمپ بنزین پیگیری امور اداری                     12/4/1399 34 انجام شد

 82 چمن مصنوعی پیگیری روند اجرایی  12/4/1399 34 انجام شد

 83 جدول گذاری خیابان مفتح اعالم نظر در مورد  12/4/1399 34 انجام شد

تصویب و بع شورا 

 ارسال شد

 تعیین بروکف برای امالک شهروندان  12/4/1399 34
84 

 35 انجام شد 
19/4/1399 

 85 تامین اعتبار پروزه های عمرانی اعالم نظر در خصوص 

  35 تصویب شد 

19/4/1399 

 ونی کعوارض نوسازی اماکن مساعالم نظر در خصوص انجام ممیزی و 
86 

 87 اعالم نظر در خصوص پروژه های عمرانی اولویت دار شهر جهت اسفالت 4/5/1399 36 انجام شد 

 88 اعالم نظر در خصوص تهیه گزارش عملکرد شورا و شهرداری در طول دو سال  4/5/1399 36 تصویب شد

اعالم نظر در خصوص نقشه های طرح شده در خصوص واحدهای احداثی برای  8/5/1399 37 انجام شد

 مشارکت سرمایه گذاری و شهرداری 
89 
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 90 اعالم نظر در خصوص توافق شهرداری و شهروندان 16/5/1399 38 انجام شد

 100 اعالم نظر و جلب نظر سرمایه گذار برای مشارکت در طرح مجتمع گردشگری  20/6/1399 39 انجام شد

 101 استماع نظرات سرمایه گذار برای طرح مجتمع تفریحی و گردشگری   19/7/1399 40 انجام شد 

 102 99ماهه شهرداری برای سال  6اعالم نظر در خصوص گزارش  29/8/1399 41 انجام شد

 103 اعالم نظر در خصوص پیگیری طرح ملی مسکن  29/8/1399 41 انجام شد

 104 اعالم نظر در خصوص سرفصل های اجرایی  29/8/1399 41 انجام شد 

 105 خودرو جانمایی مکان نصب دوربین های مدار بسته کنترل ورود و خروج  13/9/1399 42 انجام شد

 106 1398اعالم نظر در خصوص گزارش حسابرسی شهرداری در سال  27/9/1399 43 انجام شد 

 107 شهرداری  98ادامه گزارش حسابرسی سال  27/9/1399 43 انجام شد

 108 بازدید و اعالم نظر در خصوص مشکالت و نیاز های آثار تاریخی شهر  28/9/1399 44 انجام شد

 109 شهرداری  1400اعالم نظر در خصوص تعریف پروژه های اولویت دار عمرانی در سال  29/9/1399 45 انجام شد

 110 شهرداری  99بررسی اصالحیه بودجه سال  11/10/1399 46 انجام شد

 111 اعالم نظر در خصوص دفترچه بهای خدمات شهرداری  25/10/1399 47 انجام شد

 112 شهرداری  1400اعالم نظر در خصوص الیحه بودجه سال  11/11/1399 48 انجام شد

 113 اعالم نظر در خصوص آمادگی شرکت سرمایه گذار برای اجرای طرح کمپ  گردشگری  11/11/1399 48 انجام شد

 114 شهرداری  1400جمع بندی الیحه بودجه  23/11/1399 49 انجام شد

 115 بررسی موضوع عملیات اجرایی حاشیه قنات محمود آباد  23/11/1399 49 انجام شد

 116 1400بهای خدمات سال بررسی تغییرات  23/11/1399 49 انجام شد 

 117 بررسی امور اجرا و برنامه های پایان سال  23/11/1399 49 انجام شد


