
 5  مجلس بلدي  االثنين ٢١ فبراير ٢٠١١   

 الزيد: تشكيل فريق عمل لدراسة نتائج 
  قياس رضا المستفيدين من خدمات البلدية

 بداح العنزي
  انتهى اجتمــــاع اللجنة العليا للتخطيط 
والذي ترأســــه وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بحضور 
قياديي البلدية الى تشكيل فريق عمل برئاسة 
الوزير وعضوية مدير عام البلدية م.احمد 
الفنــــي واملتابعة للوزير  الصبيح واملكتب 
ورؤســــاء قطاعات بهدف دراســــة التقرير 
التفصيلي لنتائج قياس رضا املستفيدين حول 

بعض اخلدمات احلكومية في البلدية.
  وقال رئيس مكتب املتابعة التابع للوزير 
م.عبدالكــــرمي الزيــــد ان البلديــــة حريصة 
على دراســــة اخلدمات التي تقدمها جلمهور 
املستفيدين من خدماتها وتبسيطها وتذليل 

جميع العقبات التي تساهم في رفع كفاءة االنتاج وتطوير العمل 
البلدي. واضاف ان اللجنة اوصت بتشكيل جلنة لدراسة التقرير 
التفصيلي لقياس رضا املستفيدين من خدمات البلدية وملعاجلة 
جميع املعوقات التي واجهت املســــتفيدين من اخلدمات والتي مت 

رصدها مع أهمية العمل على حتقيق التوصيات الواردة.
  وبني ان اللجنة بحثت املقترح املقدم من قطاع التطوير واملعلومات 

حول رأيهم في تطوير الئحة البعثات الدراســــية 
والتنوير الى حرص الوزير واعضاء اللجنة على 
اهمية التحصيل العلمــــي للموظفني ضمن االطر 
االجرائية والقانونية مع اهمية تسهيل االجراءات 
وتبسيطها لتوفير احلماية الالزمة للمبعوثني من 
البلدية. وذكر ان اللجنة اســــتعرضت التوصيات 
الواردة والتعديالت حول خطة ومناذج واجراءات 
عمل ترميم وجتميل املباني، منوها الى التوصية 
باصــــدار التعاميم والقــــرارات الالزمة لتنفيذ هذا 
املشــــروع. وبّني ان اللجنة اوصت ايضا بتشكيل 
فريق عمل برئاســــة املكتب الفني للوزير، وقطاع 
الشؤون املالية واالدارية وادارة االنشاءات ومكتب 
املتابعة للوزير لدراســــة االبنية املستغلة، وغير 
املستغلة في البلدية ووضع احللول التي تتناسب 
مع احتياجات اجلهات املختلفة في البلدية. وذكر انه مت استعراض 
التوصية اخلاصة باالنشطة التجارية واملساهمات اخلاصة بها من 
خالل تشكيل جلنة للعمل على توحيد تلك االنشطة واملساهمات 
اخلاصــــة بها في اطــــار العمل البلدي على ان يتم مســــتقبال رفع 
توصياتها بعد اعتمادها الى اجلهات املعنية للتنسيق املشترك مع 

وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة. 

 د.فاضل صفر

 م.عبدالكرمي الزيد

 صفر: إحالة ٣ قرارات إلى الحكومة بعد اعتراض أعضاء البلدي عليها
 بداح العنزي

  اعتمد وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
جميع قرارات املجلس البلدي الواردة 

في احملضر ٢٠١١/٣ دون اعتراض.
  وبّني الوزير د.صفر انه سيتم رفع 
٣ قرارات الى مجلس الوزراء بعد ان 

استخدم األعضاء املادة (١٤).
  وذكر في كتاب املصادقة التالي: 
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر 
اجتماع املجلس البلدي رقم ٢٠١١/٣ 
لدور االنعقاد العاشر املنعقد بتاريخ 
٢٠١١/١/٣١ وعلى كتابي االستدراك رقمي 
٢٢٥ و٢٢٦ املؤرخــــني في ٢٠١١/٢/١٤، 
ونفيدكــــم بالتصديــــق على جميع 
القرارات الواردة فيه، وفقط نشير 

الى ما يلي:
  القرار رقم (م ب/ ر و/٢٠١١/٣/٤٤) 
بشأن «املوافقة على التمسك بالقرار 
رقم (م ب/ ل ع ٢٠١٠/١٧/٤١٤/٩) اآلتي 

نصه:
  أوال: إلغــــاء قرار املجلس البلدي 
بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٢ واخلاص باستمالك 
العقار التابع لشركة أوالد سيد هاشم 

بهبهاني.
  ثانيا: املوافقة على نقل عقار أوالد 
ســــيد هاشــــم بهبهاني وذلك ضمن 

(١) مبنطقة كيفان».
  ســــيتم رفع القــــرار الى مجلس 
الوزراء اســــتنادا للمــــادة (١٤) من 
القانــــون رقم (٢٠٠٥/٥) في شــــأن 

بلدية الكويت.
  تعديل صياغة القرار رقم (م ب/م 
أ/٢٠١١/٠٣/٥١) (صفحــــة ٦٩) ليكون 
كالتالي «املوافقة على طلب دار اآلثار 
االسالمية التابعة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب استحداث 
مدخــــل ومخرج ملواقف الســــيارات 
الســــطحية العامــــة القائمة بجوار 
املستشفى األمريكاني بالقطعة (١٤) 

نظــــام القطع التنظيميــــة (٧٨/٤٠) 
والواقع مبنطقة الشرق قطعة (٣) 
املوصوف بالقســــائم رقم (١/١أ) من 
املخطط املساحي (م/٤٧٧٢) والبالغ 
مساحته (٢٧٥٨م٢) الى العقار املوضح 
بالكروكي رقم (٤) املرفق والذي يقع 
على شارع عبداهللا األحمد (الدائري 

األول).
  سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء 
استنادا للمادة (١٤) من القانون رقم 

(٢٠٠٥/٥) في شأن بلدية الكويت.
  القرار بشأن «املوافقة على التمسك 
بالقرار اآلتي نصه: املوافقة على الطلب 
املقدم من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســــالمية نقل املوقــــع املخصص 
حملطة حتويل ثانوية قائمة وبأبعاد 
(١٢٫٥×١٦٫٥) بجوار مسجد سبيكة 
خليفة محمد مبنطقة صباح الناصر 

قطعة (٥)».
  سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء 
استنادا للمادة (١٤) من القانون رقم 

(٢٠٠٥/٥) في شأن بلدية الكويت.
  القرار بشأن «املوافقة على التمسك 
بالقرار اآلتي نصه: املوافقة على الطلب 
املقــــدم من عادل محمــــد عبداملغني 
بإطالق اسم املرحوم بإذن اهللا راشد 
سعد العلبان على شارع (١٠) بالقطعة 

مبنطقــــة القبلة داخــــل املدينة من 
الشوارع اجلانبية احمليطة بها واغالق 

املدخل واملخرج احلاليني».
  تعديل صياغــــة البند األول من 
الطلبات الواردة بالقرار رقم (م ب/م 
أ/ل ف٢٠١١/٠٣/٥٢/٢) ليكون كالتالي 
«املوافقة على طلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســــالمية استقطاع ما 
مساحته (٤٠٠م٢) بأبعاد (٢٠م×٢٠م) 
من احلديقة الواقعة مبنطقة اشبيلية 
بالقطعة رقم (٢) وتخصيصها كمسجد 
واستقطاع ما مساحته (٤٠٠م٢) بأبعاد 
(٢٠م×٢٠م) من احلديقة سالفة الذكر 

وتخصيصها كمواقف سيارات.
  وخــــال محضــــر االجتمــــاع من 
املخطط الشارح للقرار رقم (م ب/م 
أ/ل ف٢٠١١/٠٣/٥٧/٢) (صفحة ١٠٥) 
واملشار اليه ضمنه، لذا يرجى ارفاقه 

ضمن أوراق املعاملة باحملضر.
  تعديــــل صياغة القــــرار رقم (م 
أ/ل د ٢٠١١/٠٣/٦٠/٢) ليكــــون  ب/م 
كالتالي «املوافقة على الطلب املقدم 
من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيــــص موقع إلقامة فرع لوازم 
العائلة مبنطقة الصباحية قطعة رقم 
(٥) وذلك مبساحة (٢٠٠م٢) بأبعاد 

(١٠م×٢٠م). 

 تشمل استمالك عقار في شرق ونقل محطة كهرباء وتسمية أحد الشوارع


