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إلغاء مواد »الئحة البلدي« املتعارضة مع قانون البلدية
بداح العنزي

رغــم أهميــة ورشــة 
العمل التي نظمتها اللجنة 
القانونية واملالية واخلاصة 
مبناقشــة مــواد الالئحــة 
الداخلية ٢٠٠٥ واملتعارضة 
مع قانون البلدية ٢٠١6/33، 
اال ان احلضور اقتصر على 
اعضاء اللجنــة فقط رغم 
الدعوات للجميع،  توجيه 
خاصة ان الورشة ناقشت 
األمــور املتعلقة مبعاجلة 
الالئحــة  مــواد  جميــع 
املتعلقــة  واملقترحــات 

بتحسني سير العمل.
مــن جانــب آخــر، أكد 
القانونية  اللجنــة  رئيس 
واملالية في املجلس البلدي 
حمد املدلــج اقرار الالئحة 
الداخليــة للمجلــس بعد 
إجــراء التعديــالت وهــي 
القانــون  مــع  متوافقــة 

.٢٠١6/33

والتعديــل عليها. واشــار 
الــى انــه مت االخــذ بــآراء 
اللجنــة  جميــع اعضــاء 
ومتت املوافقة عليها، مؤكدا 
دعوته الــى بقية االعضاء 
ممن لديه اي مقترح يرغب 

في مناقشــته ان يتقدم به 
ملناقشــته خــالل اجتماع 
اللجنة املقبل متهيدا لعرضه 
على املجلس وإرساله إلدارة 
الفتوى والتشريع لالعتماد 
القانوني واصداره قريبا.

حمد املدلج مترئسا اجتماع اللجنة القانونية واملالية

ورشــة  بعــد  وقــال، 
العمل املخصصة ملناقشة 
الالئحة،  التعديالت علــى 
إنه مت عرض جـميع مواد 
الالئحــة وبيان ســلبيات 
الـالئـحـــة  وإيجـــابيات 

عقود مشاريع البلدية ليست من اختصاص »البلدي«
أكد مدير اإلدارة القانونية 
املستشار رجعان الغريب عدم 
اختصــاص املجلــس البلدي 
مبراجعة مشروعات التعاقدات 
التي تقوم بها البلدية مع اتخاذ 

إجراءات إبرامها.
وقال الغريب في كتابه ردا 
على ســؤال عضوي املجلس 
البلــدي م.حمــود العنــزي. 
وم.مها البغلي بشأن صيغة 
العقد اخلاص مبشروع معاجلة 
النفايات الصلبة واالستفادة 
منهــا في كبد: باالشــارة الى 
طيــه  واملتضمــن  كتابكــم 
سؤال أعضاء املجلس البلدي 
بتزويــده بالســند القانوني 
لعــدم متكــني العضــو مــن 
االطالع على صيغة التعاقد، 
ومدى توافق رد اإلدارة مع ما 
استجد من قرار مجلس الوزراء 

لهــا( بإبرامــه أيــا كان نوع 
التعاقد سواء شراكة أو تعاقد 
مباشر أو عن طريق املناقصات 
العامة، فقد خلت اختصاصات 
البلــدي احملــددة  املجلــس 
بالقانون 33/٢٠١6 بشأن بلدية 
الكويت والــواردة باملادة ٢١ 
منــه على ســبيل احلصر قد 
خلت من ثمة إشارة الى وجود 
اختصاص للمجلس البلدي في 
مراجعة مشروعات التعاقدات 
التي تقوم البلدية على اتخاذ 
إجراءات إبرامهــا. فضال عن 
خلو قانون املناقصات العامة 
رقم 4٩/٢٠١6 أو قانون الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
مــن ثمة نــص يلــزم اجلهة 
اإلداريــة )ممثلــة باجلهــاز 
التنفيــذي لبلديــة الكويت( 
بعرض مشروعات العقود التي 

يبرمها مع األفراد أو الهيئات 
العامة. كمــا ان املادة 7٢ من 
الالئحــة الداخليــة للمجلس 
واملعمول بها حاليا حظرت عدم 
تدخل أعضاء املجلس البلدي 
فــي أعمال اجلهــاز التنفيذي 
ومــن ثم فال تقيــد باملواعيد 
الواردة بها بحســبان أن ذلك 
يخرج عن اختصاص أعضاء 
املجلس البلدي. أما فيما يتعلق 
باستراتيجية الكويت لتعزيز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
فإن كل العقــود التي تبرمها 
البلدية تخضع لرقابة اجلهاز 
املركزي للمناقصات وديوان 
احملاسبة ووزارة املالية وكذا 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
وتلــك الرقابــة تندرج ضمن 
اختصاصــات تلــك األجهزة 

الرقابية سالفة الذكر. 

الغريب: جميع العقود تخضع لرقابة »املناقصات« و»احملاسبة« و»املالية« و»نزاهة«

رجعان الغريب 

إلستراتيجية الكويت لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد.

وإذ تطلبون الرد على ذلك 
نفيدكم باآلتي:

إنــه باالطالع على صيغة 
التعاقــد التي تقــوم البلدية 
التنفيذي  )ممثلة في اجلهاز 

حترير 4 مخالفات
استغالل مساحة في حولي

رفع قاربني وسيارة
مقابل الواجهة البحرية

توجيه 10 إنذارات لعقارات 
مخالفة في مبارك الكبير

في اطار اجلهود املتواصلة لتطبيق القانون واحملافظة 
على املظاهر اجلمالية في مختلف املدن واملناطق وبالتنسيق 
مع وزارة الكهرباء واملاء، قام فريق طوارئ حولي بجولة 
تفتيشية على العقارات باحملافظة وأسفرت عن حترير 4 
مخالفات استغالل مساحة بدون ترخيص من قبل البلدية.

قامت النوبة »أ« مبركز نظافة الشويخ والشامية التابع 
ملراقبة النظافة العامة بإدارة النظافة العامة بالعاصمة 
بحملة ميدانية أســفرت عن رفع قاربني وســيارة مقابل 

الواجهة البحرية مبسنة الوطية.
في ســياق متصل، قامت النوبة »ج« بفريق طوارئ 
العاصمة بحملة ميدانية أسفرت عن توجيه انذار بإزالة 
أعمال بناء فضال عن إزالة برج اتصاالت وتوجيه 3 إنذارات 
إلى جانب رفع ٥7 إعالنا والتعامل مع 7 شكاوى واردة.

قامت النوبة »أ« من فريق متابعة التشوينات والطرق 
بإدارة السالمة مبحافظة مبارك الكبير بتحرير مخالفة 
وجــود دفان على أمالك الدولة باإلضافة الى توجيه 37 

تنبيها و٢٢ تقريرا فنيا وتقريري مساح.
كمــا قامت النوبة »ج« بفريــق طوارئ مبارك الكبير 
بجولــه على احملافظــة ومت حتريــر 4 مخالفات لالئحة 
البناء ٢٠٠٩/٢٠6 باإلضافة الى توجيه ١٠ إندارات داخل 
عقار تنوعت ما بني ابراج اتصال، واستغالل العقار بغير 

الغرض املرخص له مبنطقه سكنية.

حترير احدى املخالفات 

رفع احد القوارب املهملة 

عقار مخالف في مبارك الكبير


