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L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Għasri
Is-Seba’ Leġislatura

Laqgħa Nru. 50
L-Erbgħa 15 ta’ Frar, 2017
Il-Kunsill Lokali L-Għasri ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Nru 6,
Triq Dun Karm Caruana, GSR 1021, L-Għasri, Għawdex, Malta, fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Preżenti:

Dr Daniel Attard
Sur Emmanuel Mintoff
Sur Joseph Farrugia
Sur Frank Formosa
Sinjura Alexandra Maria Mifsud

- Sindku
- Viċi Sindku
- Kunsillier
- Kunsillier
- Kunsilliera

Assenti b’Apoloġija (skont Ordni Permanenti 14A (3):
n/a
Assenti:
n/a
Uffiċjal Preżenti:
Sinjura Rita Mifsud Attard

- Deputat Segretarju Eżekuttiv

6, Triq Dun Karm Caruana, L-Għasri GSR 1021, Għawdex, Malta.
Tel: (+356) 21558686  Fax: (+356) 21558655  email: ghasri.lc@gov.mt  www.ghasri.com

25 ta’ Jannar, 2017

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa
50.00 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
49.0.01

50.1

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-49
49.1.01

50.2

Il-Minuti tal-Laqgħa preċedenti kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u sSegretarju Eżekuttiv.

Punti mqajma mill-Minuti
50.2.01

50.3

Il-membri kollha huma preżenti u għalhekk m’hemmx ittri ta’ apoloġiji.

Il-Kunsill ħatar lis-Sinjura Lucienne Haber bħala Segretarju tal-Bord tal-għażla
għal post vaganti ta’ Segretarju Eżekuttiv. Dan peress li d-Deputat Segretarju,
Rita Mifsud Attard, tista tkun applikant. Bħala membri tal-bord ġew maħtura,
Noel Formosa bħala Chairman, Dr. Daniel Attard – Sindku ta’ l-Għasri, Emanuel
Mintoff, Viċi Sindku ta’ l-Għasri, William Sultana, u Joe Camilleri, ExSegretarju Eżekuttiv.

Korrispondenza
50.3.01

Dipartiment għall-Gvern Lokali –Cirkulari 5/2017 – Inizjattiva Finanzjarja –
Skema Attivitajiet Kulturali. Il-Kunsill applika għal din l-iskema biex jagħmel
attivita’ ta Wine Tasting u Folk Music fil-bidu ta’ Gunju.

50.03.02

Dipartiment għall-Gvern Lokali - Ċirkulari 6/2017 – Allowance lill-Kunsilliera.
Gie kjarifikat li jekk Kunsillier ma jattendix laqgħa tal-Kunsill għal raġunijiet ta’
safar, mard li jkun attestat b’ċertifikat jew għal raġuni oħra li dwarha l-Kunsillier
ikun kiteb lis-Segretarju Eżekuttiv u tkun ġiet maqbula bħala raġuni valida millKunsill, dan in-nuqqas ta’ attendenza m’ghandux ikun ikkunsidrat għal skop ta’
tnaqqis mill-allowance.

50.3.03

Email mingħand il-Kumitat L-Ghid f’Ghawdex dwar attivitajiet fi żmien l-Għid
fil-lokal. Is-Sindku ssuġġerixxa li għall-festa tal-Għid il-Kunsill tal-Għasri
għandu jorganizza attivita għat-tfal tal-Għasri minn Year 5-il fuq li tikkonsisti
minn żjara għall-anzjani li jgħixu fid-djar tal-Anzjani ta’ San Lawrenz, Sorijiet ta’
Pompei u Sorijiet Duminikani. Il-tfal iqasmu figolla lil dawn l-anzjani. Għandha
toħrog flyer li titqassam mill-ħaddiem tal-Kunsill Dwardu. Din għandha ssir nhar
it-Tnejn 17 ta’ April.

50.3.04

Email mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar laqgħa plenarja
statutorja għall-kunsillieri nhar is-Sibt 4 ta’ Marzu 2017.

50.3.05

Il-Kunsill irċieva kjarifikazzjoni dwar l-Iskema Irrestawra Darek. Il-Kunsill
għandu jgħin lill-persuna vulnerabli biex jiġu idenfikati propjetajiet li għandhom
bżonn restawrazzjoni u tranġar tal-faċċatti tal-propjeta tagħhom u biex timtela lP a ġ n a 2 minn 4
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appliazzjoni għal din l-iskema.
Il-Kunsillieri qablu li l-Kunsill għandu japplika għal din l-iskema biex titranġa nnicca fi Triq Salvu Gambin. Is-Segretarja għandha tibgħat din l-informazzjoni lilperit tal-Kunsill.

50.4

Tiġdied tal-offerta tal-ġbir ta’ Skart.
50.4.01

50.5

Rapport Finanzjarju
50.5.01

50.6

50.7

Il-Kunsill approva r-rapport finanzjarju kif ġie ppreżentat mill-accountant talKunsill. Dan ġie approvat unanimament.

Measure 4.3 u Measure 4.4
50.6.01

Id-Deputat Segretarju Eżekuttiv attendiet għall-laqgħa ta’ nformazzjoni dwar
applikazzjoni ta’ fondi mill-Unjoni Ewropej – Application Measure 4.3 –
‘Support for investments in infrastructure related to development, modernisation
or adaptation of agriculture and forestry’. Dawn il-fondi huma għal resurfacing
ta’ toroq li jgħaddu għal ġo l-ghelieqi. Il-Kunsill irid joħroġ 10% tal-ispejjeż. IlKunsillieri qablu li l-Kunsill għandu japplika għal dawn il-fondi u ġew
identifikati dawn it-toroq: Triq San Pupulju, Triq Wied il-Għasri, Triq isSagħtrija, Triq ta’ Ċaqra u Triq il-Ġonna.

50.6.01

Fl-istess laqgħa ngħata nformazzjoni dwar Measure 4.4 Support for nonproductive investments linked to the achievement of agri-environment-climate
objectives. Taħt din il-measure il-Kunsill jista japplika għall-bini ta’ ħitan tassejjieħ. Il-Kunsillieri approvaw biex japplikaw għall-ħitan tas-sejjieh ta’ Triq ilĠonna u Triq Wied l-Għasri.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti
50.7.01

50.8

Id-Deputat Segretarju Eżekuttiv, Rita Mifsud Attard ġibdet l-attenzjoni dwar ilkuntratt ta’ ġbir ta’ skart li ser jagħlaq fl-aħħar ta’ Marzu. Dan il-kuntratt huwa
mal-Kunsill tal-Għarb u ta’ San Lawrenz. Il-Kunsillieri qablu li dan għandu jibqa
kif inhu (i.e. mal-Kunsilli l-oħra) u għalhekk għandha tintbagħat email lillKunsilli tal-Għarb u San Lawrenz sabiex naraw jekk huma wkoll iridu li din lofferta toħrog bejnietna, bejn it-tlett Kunsilli. Peress li dan ser jieħu ċertu żmien
biex toħroġ l-offerta u jingħata l-kuntratt il-ġdid, il-Kunsill għandu jinforma lillKuntrattur KIP sabiex iġedded l-kuntratt bl-istess ftehim sakemm il-proċess ta’
tendering jintemm.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-050 biex ikunu
approvati mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill.
Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Materja oħra
50.8.01

Inġibed l-attenzjoni dwar it-Tiġrija taż-żwiemel fl-okkazzjoni tal-Festa. Is-sena loħra din ma saritx minħabba problema tal-insurance. Għalhekk il-Kunsillieri
qablu li għandu jibda l-preparamenti meħtieġa biex din tiġi organizzata. IlP a ġ n a 3 minn 4
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Kunsill jikkollabora ma’ Peter Portelli ta’ Triq tal-Fenek. Il-Kunsill iħallas lispejjeż tal- insurance u trofew. Il-Kunsill ser jitlob sponsors għal din l-attivita.

50.9

50.8.02

Il-Kunsill għandu jixtri safe sabiex iżomm l-flus tal-permessi, eċċ sakemm jiġu
depozitati l-bank.

50.8.03

Inġibed l-attenzjoni dwar ħsarat li hemm fil-berġa (polyclinic) u dan peress li dan
il-bini huwa propjeta mikrija lill-Kunsill (li fil-passat kien l-uffiċċju tal-Kunsill).
Il-ħsara qed issir minn fuq fejn hemm l-għassa tal-pulizija. Dan għaliex hemm
ħsara fuq il-bejt. Il-Kunsillieri qablu li għandu jsir rapport mill-perit tal-Kunsill
dwar dan il-ħsara u jintbagħat lill-pulizija.

50.8.04

Ġie suġġerit li ssir ħarġa għall-anzjani, iżda ma kienx hemm deċiżjoni dwar iddata u programm għal din l-attivita. Għandha terġa tiġi diskussa f’laqgħa oħra
tal-Kunsill.

50.8.05

Kien hemm talba għall-speed hump fi Triq Salvu Gambin. Il-Viċi-Sindku Leli
Mintoff qal li din tista tiġi quddiem id-dar tat-tifel tiegħu numru 26. Iżda ma
kienx hemm qbil mill-Kunsillieri. Saret diskussjoni fejn ġie ssuġġerit li jiġu
nformati r-residenti ta’ dik l-inħawi kif ukoll li tiġi nformata it-Transport Malta.
Fl-istess diskussjoni ssemmiet l-possibilta li din it-triq ssir One Way. Fl-istess
diskussjoni issemmiet l-possibilta li fir-roundabout fit-tarf ta’ Triq Salvu Gambin
titneħħa l-bankina u ssir ġnien. Ma kienx hemm deċiżjoni dwar dan.

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss
50.9.01

Il-laqgħa intemmet fit-8.30p.m. u ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa 22 ta’ Marzu
2017 fis-7.00pm.

Konfermati, illum l-Erbgħa 15 ta’ Frar, 2017

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Dep. Segretarju Eżekuttiv

P a ġ n a 4 minn 4
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