اساسنامه سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي

فصل اول -كليات
ماده  -1نام سازمان ،سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي است كه در اين اساسنامه بطور اختصار
((سازمان)) ناميده ميشود و طبق مفاد و مقررات اين اساسنامه اداره ميشود.
تبصره -سازمان از هر حيث وابسته به شهرداري مي باشد  .پيش بيني اساسنامه به مثابه شيوه نامه اداره
سازمانهاي وابسته در چارچوب اختيارات قانوني آن است و شخصيت حقوقي مستقلي از شهرداري براي
سازمان ايجاد نمي كند.
ماده  -2مركز اصلي سازمان در شهر كاشان و محدوده عمل آن محدوده و حريم همان شهر
مي باشد.
ماده  -3مدت زمان فعاليت سازمان چهار سال ميباشد  .حداقل شش ماه قبل از اتمام دوره فعاليت ،
شهرداري مي تواند در صورت نياز به تمديد فعاليت سازمان تقاضاي خود را به همراه گزارش عملكرد و
برنامه آتي و صورتهاي مالي حسابرسي شده و تفريغ بودجه مصوب سازمان در طول زمان فعاليت ،پس از
تصويب شوراي اسالمي شهر به وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) ارائه نمايد  .تا زمان
اعالم نتيجه ،سازمان مي تواند بر اساس اساسنامه مصوب به فعاليت ادامه دهد.
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فصل دوم-موضوع فعاليت سازمان
ماده  -4اهم وظايف و ماموريت هاي سازمان در چارچوب وظايف قانوني شهرداري به شرح ذيل است:
 - 1برنامهريزي ،كنترل و نظارت بر امور فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهر با هماهنگي دستگاههاي اجرايي
ذيربط
 - 2شناخت و تدوين و ترويج الگوهاي همياري و مشاركت شهروندان و بهكارگيري آن الگوها در اداره
امور شهر و افزايش انسجام اجتماعي
 - 3مديريت ايجاد سازوكارهاي رصد مستمر تغييرات اجتماعي و فرهنگي شهر و تدوين تمهيدات الزم با
همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مسئول در جهت كاهش آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي شهر
 - 4طراحي چارچوب و مديريت اجراي مطالعات ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي (اتاف) پروژههاي
عمراني و خدماتي شهر و نظارت بر كاربست آنها
 - 5برنامهريزي و مديريت اجراي طرحهاي اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي براي گذران مطلوب اوقات فراغت
و ارتقاء نشاط و شادابي شهروندان
 - 6برنامهريزي ،مديريت ،ايجاد و تجهيز فضاها و اماكن اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي براي استفاده توان
يابان بهويژه افراد سالمند يا كمتوان حسي 0حركتي يا داراي معلوليت
 - 7برنامهريزي ،مديريت ايجاد و تجهيز اماكن و فضاهاي ورزش همگاني با استفاده از مشاركت و واگذاري
مديريت آن به بخش خصوصي ،تشكلهاي تخصصي و حرفهاي و نظارت بر عملكرد آنها
 - 8مديريت ايجاد مراكز مشاوره محلي براي اطالعرساني به خانوادهها و جوانان بهصورت حضوري ،تلفني
و مكاتبهاي با كادر مجرب با همكاري دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
 - 9برنامهريزي ،مديريت ايجاد و تجهيز ،كتابخانهها ،قرائتخانهها و خانههاي مشق و نظارت بر عملكرد
آنها
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 -10مديريت اجراي دورههاي آموزش شهروندي و كمک به توليد محصوالت و آثار فاخر و ارزشمند
اجتماعي و فرهنگي
 - 11برنامهريزي و مديريت اجراي طرحهاي گردشگري شهري با همكاري دستگاههاي اجراي ذيربط و
مؤسسات و تشكلهاي تخصصي و حرفهاي
 - 12مشاركت با دستگاهها و نهادهاي مسئول ذيربط در برنامهريزي و اجراي مراسمهاي رسمي ايراني-
اسالمي
 - 13مديريت و نظارت بر ايجاد تاالرهاي گفتگوي شهروندان براي اخذ نظرات و جلب مشاركت شهروندان
براي اداره امور شهر
 - 14كمک به ايجاد بستر مناسب براي جلب مشاركت و حمايت از سازمانهاي مردمنهاد ،تشكلهاي
تخصصي و حرفهاي فعال در حوزههاي فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي
 - 15برنامهريزي و مديريت ايجاد مراكز خدماتي آسيب ديدگان اجتماعي نظير گرمخانهها ،مراكز ترک
اعتياد ،مراكز نگهداري كودكان كار ،خياباني و كودكان بد سرپرست و بيسرپرست و اردوگاههاي نگهداري
آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط
 - 16برنامهريزي ،مديريت ايجاد و تجهيز مراكز فرهنگي نظير فرهنگسراها ،خانههاي فرهنگ ،سراهاي
محله ،مجتمعهاي فرهنگي ،نگارخانهها با استفاده از مشاركت و واگذاري مديريت آنها به بخش خصوصي
و تشكلهاي تخصصي و حرفهاي و نظارت بر عملكرد آنها
 - 17همكاري با دستگاهها و نهادهاي مسئول در ايجاد و تجهيز فضاها و اماكن ديني شهر با بهرهگيري
از ظرفيت خيرين و واقفين
 -18شناسايي ،جذب ،پذيرش و توانمندسازي كودكان خياباني با همكاري و مشاركت ادارات بهزيستي،
انجمنهاي خيريه ،تشكلهاي غيردولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي
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 - 19شناسايي و جمعآوري افراد معلول و ناتوان اعم از جسمي و ذهني ،بيسرپرست ،مجهولالهويه ،درراه
مانده ،گمشده ،متواري ،متكديان و ولگردان با همكاري نيروي انتظامي ،ادارات بهزيستي و كميته امداد
امام خميني (ره)
 - 20شناسايي ،معرفي و ترويج ميراث معنوي شهرها
 - 21برنامهريزي و مديريت اجراي جشنوارهها ،آيينها و آداب و رسوم بومي و محلي و هنرهاي خياباني
 - 22شناسايي و ساماندهي استعدادهاي هنري و ورزشي شهروندان و اتخاذ تمهيدات الزم براي معرفي
آنان به دستگاهها و نهادهاي ذيربط

تبصره – در اجراي ماده  8ضوابط تشكيالتي شهرداريها ابالغي  ، 1394 /2/20سازمان وابسته بمنظور
انجام امور سياستگذاري ،برنامه ريزي ،كنترل ،نظارت و انجام بخشي از وظايف شهرداري كه باتوجه به
ماهيت آن وظايف ،قابل انجام در ستاد شهرداري يا منطقه نمي باشند ،ايجاد ميشود  .بنابراين با ايجاد
سازمان وابسته  ،پيش بيني وظايف مشابه در ستاد ،منطقه و ساير سازمانهاي وابسته امكان پذير نمي باشد.

فصل سوم-شوراي سازمان
ماده  -5اعضاء شوراي سازمان مركب از سه نفر ميباشد كه عبارتند از:
 - 1شهردار به عنوان رييس
 - 2رييس هيات مديره سازمان
- 3يک نفر از مديران مجرب و با تحصيالت مرتبط در حوزه ماموريتي سازمان با انتخاب شهردار
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تبصره  - 1يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شورا براي مدت دو سال به عنوان عضو ناظر
در جلسات شوراي سازمان شركت خواهد نمود.
تبصره  -2تصميمات شوراي سازمان در صورتي قابل اجراست كه يكي از موافقان مصوبات مذكور شهردار
باشد.
تبصره -3حضور تمامي اعضاء در جلسات شوراي سازمان،حضور موظف مي باشد وپرداخت هر گونه وجه
نقد يا غير نقد تحت عناوين مختلف به آنان به استثناء اعضاي صاحبنظر غيرشاغل در دستگاههاي اجرايي
موضوع ماده  5قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  1386و اصالحيه هاي بعدي آن ممنوع مي باشد.
اعضاي صاحبنظر نميتوانند مسئوليت اجرايي در سازمان يا شهرداري ذيربط برعهده گيرند .حق الجلسه
اينگونه افراد براي هر ساعت يک شصتم حقوق و مزاياي مستمر مديرعامل (رييس ) سازمان و حداكثر هر
جلسه سه ساعت است.
ماده  -6وظايف شوراي سازمان به شرح زير مي باشد.
 -1بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل
ها و بخشنامه هاي ابالغي و ارائه به شهرداري براي تنظيم برنامه تلفيقي .
 - 2بررسي و تاييد بودجه ،اصالح ،متمم و تفريغ بودجه با رعايت بخشنامه بودجه شهرداري ها ابالغي
توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و ارائه آن به شهرداري براي تهيه ،اصالح،
متمم و تفريغ بودجه تلفيقي و ارائه آن به شوراي اسالمي شهر جهت تصويب.
 - 3بررسي و تاييد صورتهاي مالي سازمان و ساير گزارشات مالي بر اساس گزارش حسابرس رسمي و
ارائه آن به شوراي اسالمي شهر.
 - 4پيشنهاد حسابرس رسمي از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي به شوراي اسالمي
شهر .
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 - 5بررسي و تاييد ساختار تشكيالتي پيشنهادي سازمان در چارچوب ضوابط تشكيالتي شهرداريها
مصوب 1394/2/20ابالغي وزير محترم كشور ،جهت ارائه به شهرداري به منظور طي مراحل قانوني
ذيربط.
 -6تاييد نرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شوراي اسالمي شهر.
 -7تاييد معامالت در حدنصاب معامالت عمده با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها مصوب  1346/4/12و
اصالحات بعدي آن و سقف مقرر در ماده  35آيين نامه مذكور.
 -8تاييد مصوبات هيات مديره در خصوص اخذ وام ،تعيين نحوه هزينه و استهالک آن وارائه آن به شوراي
اسالمي شهر.
 -9تاييد مصوبات هيات مديره در خصوص افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباري مجاز و ارائه به
شوراي اسالمي شهر

فصل چهار  -هيأت مديره:
ماده  -7اعضاء هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر ميباشد كه عبارتند از:
 - 1معاون ذيربط شهرداري با انتخاب شهردار به عنوان رييس.
 - 2مديرعامل(رييس) سازمان به عنوان عضو و دبير
 - 3يک نفر صاحبنظر در حوزه ماموريتي سازمان داراي سوابق علمي و تجربي الزم؛ با پيشنهاد رييس
هيئت مديره و تاييد شهردار  .عضو صاحبنظر نميتواند مسئوليت اجرايي درسازمان يا شهرداري ذيربط
برعهده گيرد.
تبصره  -در شهرداري هايي كه سازمان وابسته بطور مستقيم زيرنظر شهردار مديريت ميشود ،رييس هيات
مديره شهردار مي باشد.
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ماده  -8جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء به پيشنهاد مديرعامل (رييس) سازمان يا رييس هيات
مديره و دعوت رييس سازمان تشكيل مي شود  .تصميمات هيات مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده  -9وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
 -1بررسي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي
و ارائه به شوراي سازمان.
 -2بررسي بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه تسليمي مديرعامل (رئيس) سازمان با رعايت
بخشنامه بودجه شهرداري ها ابالغي توسط وزارت كشور(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و ارائه به
شوراي سازمان.
 -3تهيه صورتهاي مالي ساليانه و ساير گزارشهاي مالي تسليمي مديرعامل(رئيس) سازمان و پيشنهاد آن
به شوراي سازمان.
 -4بررسي و اظهار نظر نسبت به ساختار تشكيالتي سازمان متناسب با نياز و حجم كار و درآمد و برنامه
سازمان و ساير عوامل تاثيرگذار و ارائه به شوراي سازمان .
 -5بررسي نرخ خدمات سازمان و ارائه به شوراي سازمان.
 -6بررسي و اظهار نظر نسبت به اخذ وام ،تعيين نحوه هزينه و استهالک آن براي ارائه به شوراي سازمان.
 -7نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان .
 -8نظارت برحسن اداره امور سازمان.
 -9بررسي درخواست افتتاح حساب در بانكها و موسسات اعتباري مجاز و ارائه آن به شوراي سازمان.
تبصره -حضور اعضاء هيات مديره به استثناء عضو صاحبنظر موضوع بند  3ماده  7اين اساسنامه در جلسات
هيات مديره ،حضور موظف مي باشد و پرداخت هرگونه وجه نقد يا غير نقد تحت عناوين مختلف ممنوع

-7-

مي باشد .حق الجلسه عضو صاحبنظر براي هر ساعت يک شصتم حقوق و مزاياي مستمر مديرعامل
(رييس)سازمان و حداكثر هر جلسه سه ساعت است.

فصل پنجم  -مديرعامل ( رئيس ) سازمان
ماده  - 10مديرعامل( رئيس)سازمان از افراد ذيصالح كه عالوه بر داشتن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس
در يكي از رشته هاي تحصيلي مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي در رشته شغلي كه توسط
وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ) به تفكيک هر سازمان وابسته اعالم مي كند و داراي
حداقل  5سال سابقه مديريتي و اجرايي مرتبط ،با پيشنهاد رييس هيات مديره و با تاييد و حكم شهردار
منصوب مي شود.
ماده  - 11مديرعامل (رئيس) سازمان بر كليه واحدهاي سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول
حسن اجراي امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان در چارچوب مصوبات هيات مديره و
شوراي سازمان و مفاد اساسنامه و مقررات قانوني بوده و داراي وظايف و اختيارات ذيل است:
 - 1اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيئت مديره و اقدام در اداره امور سازمان در جهت پيشبرد اهداف
آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر كليه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارايي آن.
 - 2پيشنهاد ساختار سازماني سازمان در چارچوب ضوابط تشكيالتي شهرداريها به هيات مديره.
 - 3تهيه و تنظيم بودجه ،متمم و اصالح و تفريغ بودجه ساالنه جهت ارائه به هيات مديره.
 - 4تحقق اهداف شايسته گزيني ،شايسته پروري و شايسته ساالري در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط
و بارعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي شهرداري ها .
 - 5نمايندگي سازمان در برابر ادارات  ،موسسات دولتي ،غيردولتي و خصوصي و مراجع انتظامي و قضائي،
اقامه دعوا يا دفاع از حقوق سازمان .
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 -6امضا كليه اسناد و اوراق مالي تعهد آور ،قبول تعهد ،ظهر نويسي ،پرداخت و واخواست اوراق
تجاري،وصول مطالبات ،پرداخت ديون ،رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان در برابر ديون،
اجراي اسناد الزم االجرا بر حسب مورد به اتفاق مسئول امور مالي سازمان يا عناوين مشابه(قائم مقام
ذيحساب شهرداري)در چارچوب آيين نامه مالي شهرداري ها و مصوبات هيات مديره .
تبصره -در اجراي تبصره ذيل بند  30ماده  71قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375/3/1و اصالحيه هاي بعدي آن ،كليه پرداختهاي سازمان در حدود
بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معامالتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد
بايد به امضاي مديرعامل (رييس) سازمان به عنوان قائم مقام شهرداردر اين حوزه و مسئول امور مالي
سازمان يا عناوين مشابه به عنوان قائم مقام ذيحساب شهرداري برسد  .انتصاب مسئول امور مالي سازمان
يا عناوين مشابه به پيشنهاد مديرعامل (رئيس) سازمان و تاييد هيات مديره و شوراي سازمان به تصويب
شوراي اسالمي شهر مي رسد.

فصل ششم -حسابرس رسمي
ماده  - 12در اجراي بند  30ماده  71قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و
انتخاب شهرداران مصوب  1375/3/1و اصالحيه هاي بعدي آن ،شوراي سازمان مكلف است يكي از
مؤسسه هاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به شوراي اسالمي شهر پيشنهاد نموده تا
پس از تاييد شوراي اسالمي شهر به عنوان حسابرس رسمي انتخاب نمايد .بر اساس آيين حرفه اي
حسابرسان انتخاب مجدد موسسه حسابرسي مصوب شوراي اسالمي شهر براي حداكثر سه سال مجاز است.
تبصره -قرارداد موسسه حسابرسي با شوراي اسالمي شهر منعقد و حق الزحمه آن از محل اعتبارات آن
شورا كه هر سال در بودجه شهرداري پيش بيني خواهد شد ،پرداخت مي شود.
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فصل هفتم  -امور مالي سازمان
ماده  - 13سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و تا پايان اسفندماه همان سال به اتمام
ميرسد ولي اولين سال مالي سازمان استثنائا از تاريخ تاسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده  - 14هيأت مديره موظف است صورت هاي مالي سازمان را تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه
براي رسيدگي به حسابرس رسمي تسليم نمايد.
ماده  - 15صورت هاي مالي سازمان و تفريغ بودجه تا نيمه خردادماه هر سال به شوراي سازمان ارسال
و پس از تاييد آن شورا تا پايان خردادماه هر سال براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي به شهرداري ارائه
خواهد شد.
ماده  - 16بودجه سازمان بايد حداكثر تا پايان نيمه اول آذرماه هر سال پس از بررسي و تصويب هيات
مديره به شوراي سازمان ارائه شود و شوراي سازمان تا اول دي ماه ،يک نسخه از بودجه تصويبي را جهت
تهيه بودجه تلفيقي و ارائه به شوراي اسالمي شهر به شهرداري ارسال نمايد.
ماده  - 17كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانک ها و موسسات اعتباري مجاز واريز خواهد شد.
برداشت از حساب درآمدها صرفا جهت واريز به حساب هزينه ها كه جداگانه نزد بانكها و موسسات اعتباري
مجاز افتتاح ميشود با صدور چک و امضاي مديرعامل(رئيس) سازمان و مسئول امورمالي يا عناوين مشابه
(قائم مقام ذيحساب شهرداري) مقدور خواهد بود.
ماده  - 18معامالت جزيي بر اساس ماده  2آئين نامه مالي شهرداري مصوب  1346/4/12و اصالحات
بعدي آن انجام خواهد شد.
ماده  - 19در اجراي ماده  3آئين نامه مالي شهرداريها مصوب  1346/4/12و اصالحات بعدي آن ،اعضاي
كميسيون معامالت متوسط  ،رئيس هيئت مديره سازمان به عنوان يكي ازمعاونان شهردار ،مديرعامل
(رئيس ) سازمان  ،مسئول امور مالي يا عناوين مشابه (قائم مقام ذيحساب شهرداري) خواهند بود.
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تبصره  -در شهرداريهايي كه در ساختار سازماني آن ها پست معاون شهردار منظور نشده است و يا در
سازمانهاي وابسته اي كه مستقيم زير نظر شهردار مديريت مي شوند شهردار مي تواند يكي از اعضاء ديگر
شهرداري را به عضويت كميسيون معامالت انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تاييد خود نمايد.
ماده  - 20در اجراي ماده  6آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب  1346/4/12و اصالحات بعدي آن ،
در خصوص معامالت عمده  ،مزايده و حراج ،اعضاي هيات عالي معامالت شهرداري مركب از شهردار ،
رييس امور مالي يا عناوين مشابه شهرداري و مديرعامل (رئيس) سازمان مي باشد.
ماده  - 21كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل (رئيس) سازمان معتبر خواهد بود.
ماده  - 22دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل وتصرف در وجوه و اموال عمومي و
شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

فصل هشتم  -سايرمقررات
ماده  - 23اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مديرعامل (رئيس ) سازمان حق ندارند در معامالتي
كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم شركت نموده يا سهيم
شوند و همچنين رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت الزامي است.
ماده  - 24د ر صورتي كه شهرداري ادامه فعاليت سازمان را جهت اجراي مستقيم ماموريت هاي محوله
تا قبل از پايان مدت زمان فعاليت سازمان غير ضرور تشخيص دهد ،پيشنهاد الزم را پس از تاييد شوراي
اسالمي شهر به وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) ارائه مي نمايد ،پس از تاييد انحالل
سازمان ،كليه اموال ،دارايي ها ،بدهي ها و تعهدات سازمان به شهرداري واگذار مي گردد.
ماده  - 25كاركنان سازمان از لحاظ امور اداري و استخدامي مشمول ضوابط و مقررات مورد عمل
شهرداريها مي باشند.

- 11 -

ماده  - 26بررسي و پيشنهاد هرگونه اصالحات و تغييرات در مفاد اساسنامه با پيشنهاد شهردار و تصويب
شوراي اسالمي شهر به تاييد وزارت كشور (سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور) مي رسد.
ماده  - 27موارد اشاره نشده در اين اساسنامه بر اساس قوانين و مقررات مورد عمل شهرداري ها انجام
مي شود.
ماده  - 28اين اساسنامه مشتمل بر هشت فصل و  28ماده و  10تبصره مورد تأييد و موافقت قرار گرفت
و كليه صفحات آن ممهور و منقش به مهر برجسته سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور است.
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