بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر سراب
-1مشخصات جلسه

تاريخ دعوتنامه1400/10/05 :

تاريخ جلسه :روز سه شنبه مورخه 1400 / 10 / 07

شماره جلسه:

از ساعت  17تا 20
نوع جلسه (عادی ،فوق العاده) :فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده  :بررسی نامه و دادنامه ارسالی
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مكان جلسه  :شورای اسالمی شهر سراب

هیات عمومی ديوان محترم عدالت اداری کشور
 -2اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده  16قانون شوراها):

امضاء

ورود

خروج

رديف

نام و نام خانوادگی

20

1

شهرام اشرافی

17

2

امین تقی زاده

17

20

3

سید ابوالقاسم مرتضوی

17

20

4

بهروز کرامتی

17

20

5

داود رفیقی

17

20

 -3اعضاء غايب :
رديف

نام و نام خانوادگی

علت غیبت

سمت

 -4مدعوين حاضر در جلسه:
رديف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرايی

سمت

مالحظات

1
2
3

 -5خالصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ،نطق ها و مذاکرات:
أعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِ.
پُرارجترین مردم کسی است که آنچه را که به او مربوط نیست رها کند .نهج الفصاحه ص  ۶۸ح ۳۵۵

با ياد و نام خداوند متعال جلسه شورای اسالمی شهر با حضور اعضاء محترم  ،پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید
آغاز در ابتدای جلسه رياست محترم شورا طی بیاناتی از آتش نشانان خدوم شهرداری در جريان آتش سوزی واحد تجاری در ت قاطع پل تاجیار تقدير و بر لزوم تامین وسايل مورد نیاز سازمان آتش
نشانی شهرداری سراب به جهت گسترش ساختمانهای بلند مرتبه و گستردگی حوزه فعالیت سازمان تاکید نمودند .

دبیر شورای اسالمی شهر  -حسین بهرامی
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 -6دستور جلسات:
دستور جلسه

رديف

1

نظر کمیسیون

شماره

تاريخ

ذيربط

جلسه

جلسه

نامه شماره  /9903082ا ج ه مورخه  1400/09/23قاضی محترم شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابالغ دادنامه
شماره  2401مورخه  1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

2
3
4
5

 -7خالصه مفید مذاکرات:

 -8متن مصوبه شورا :
در خصوص نامه شماره  /9903082ا ج ه مورخه  1400/09/23قاضی محترم شعبه اجرای احكام هیات عمومی ديوان عدالت اداری در خصووص ابوالد دادناموه شوماره  2401مورخوه
 1400/08/25هیات عمومی ديوان عدالت اداری  ،موضوع بررسی و به شرح زير اتخاذ تصمیم گرديد:
 -1با توجه به رای فوق الذکر ،وصول عوارض از بابت تفكیک و سهم شهرداری در اجرای ماده  101قوانون شوهرداری موضووع مواده  17تعرفوه عووارض محلوی سوال 1397
شهرداری سراب لغو و( کان لم يكن ) می گردد.
 -2وصول عوارض از بابت تفكیكی های قبل از اصالحیه ماده  101قانون شهرداری در سال  1390تحت عنوان سهم شهرداری در ماده  16تعرفه مصوب سوال  1399لغوو موی
گردد .
بديهی است مطابق بند  2دادنامه  1647مورخه  1397/07/24هیات عمومی ديوان عدالت اداری  ،با توجه به اينكه ماده  101سابق قانون شهرداری در زمان خوود حاکمیوت
داشته و ماده  101اصالحی نیز از سال  1390قدرت اجرايی داشته است  ،تمامی شهروندان بايد ضمن رعايت قانون برای قبل از سال  1390فقط شووارع و بورای بعود از آن
قدر السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمايند .
 -3با توجه به مفاد دادنامه صادره ار هیات عمومی ديوان عدالت اداری ضمن لغو ماده  16تعرفه عوارض و بهای خودمات در خصووص سوهم ارزش افوزوده ورود اموال

بوه

محدوده شهر در سال  ، 1398مقرر می دارد در خصوص تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزايای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر بور اسوات تبصوره  4مواده
واحده قانون تعیین وضعیت امال

واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها عمل شود .

مقتضی است شهرداری سراب با لحاظ رای هیات عمومی ديوان عدالت اداری و مصوبه شورای اسالمی شهر سراب اقدامات قانونی را معمول نمايند .
موافق

مخالف

آراء اعضاء شورای اسالمی
1

شهرام اشرافی





2

امین تقی زاده





3

سید ابوالقاسم مرتضوی





4

بهروز کرامتی





5

داود رفیقی





5

-

جمع

داليل مخالفت

تصويب شد

تصمیم شورا

امضاء

تصويب نشد

 -9نتايج رای گیری مخفی:
متن مصوبه

تصمیم شورا
تصويب شد 

تصويب نشد
دبیر شورای اسالمی شهر  -حسین بهرامی
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