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,,Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye" slogaruyla hizmet için göreve gelişimizin Yedinci Yılında
stratej ik hedef ve amaçlaiımızln vatandaşlarımız tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi
için oluşturduğumuz "Taşkoprü Belediyesi 2016 Yıh Faaliyet Raporu'nu ilginize sunmaktan şahsım
ve tiim belediye çahşanları olarak kıvanç duyuyoruz.
hale
Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik kalkınma ve demokatikleşme süreçlerinin gözle görülür
gelmesi, ükemizin dtinya ile entegrasyonunu hızlandırmış, buna paralel olarak _da hakkettiği
adımlarla ilerlemesine ivme kazandırmıştır
ğeıişmijıiı< endeksine .,iuş1nuy için doğu ve kararlı
karar
öemokatikleşmenin, sosyal u" .i.ono.ik kalkınmanın en temel önceliği, tüm vatandaşlarln
daha
vatandaşlanmıza
kıymetli
alma süreçlerine katılımı ve politika yapıcıları denetlemesidir. siz
olan
yaşanabilii bir kent oı..şturrnak için hiznıetlerimizi, Yönetim ilkemizin vazgeçilmez iki unsuru
gerçekleştiriyoruz,
şeffaflık ve hesap verebilirlik olguları ekseninde

Değerli Meclis Üyeteri;
Faaliyet raporumuz incelendiğinde;
ciddiyet ile
Belejiyemizin 2016 yılında T.endi i.kanıu.ı ile yoğun bir çahşma göstermiş_ olduğu,
hizmetlerinin ağırhk
üzerine almş oldugu ytıttımıülükleri yerine g.iir..y. çalıştığı, Belediye
içinde birçok işlerin
noktası olan yatınm yönünden bütün imkanlar seferber edildiği ve zaman
gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir,
izlenerek işlemlerin doğru
Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler
olmasına özen gösterilmektedir.
Belediye sorumluları
Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Taşköprü Belediyesi çalışanlan.ve
sonsuzdur,
olarak bizlerin ve sizlİrin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım
,,Taşkoprti Belediyesi kastamonu'nun en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider ilçesi olmaya
yaşanabilir bir kente ulaşmak ve bunu
devam edecektir." Ret,ü ve esenliğin payiaşıldıgı çağdaş ve
ui, çuı,ş.i isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin
sürdürmenin ancak sürekli ,"
"ı.r||-ö.n
bilincindeyiz.

getirilmesinde öncelik sırası,
Öniimiizdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine
hizmetlerimiz
belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek
Daha çok işlerin yapılması
vatanjaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır.
için çalışmalarımız ve projelerim\z hız|anarak devam edecektir,
dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve
rİu rupoiou u.ıti imkAnsıiııklar nedeniyle varsa eksikliklerimiz
başaİlanmızın devamı için desteklerinizi bekleriz,
hazırlanan, .gerçekleştirilen
Hesap verebilirlik ve mali saydaml* ilkeleri ışığında. belediyemizce
yer verilen
,e
değerlendirmelere
hizmet, proje, etkinlik ve f";tiy;il."" ilişkin detaylı açıklamalara
ve katkıyı
gerekli
bilgi
,,2016 yılı Faaliyet nuporu;nr'n belediyemize, meclisimize ve kamuoyuna
ve çahşanlarımıza teşekkür
sağlayacağını ümit ediyor. aegeıi ne-ierilerimize, meclis üyelerimize
ediyorum.
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