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Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Għasri
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Laqgħa Nru. 53
It-Tlieta 25 ta’ April, 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

- 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’ April, 2017

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa
53.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
53.1.01

53.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-52.
53.2.01

53.3

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 52 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u sSegretarju Eżekuttiv.

Punti Mqajma mill-Minuti.
52.3.01

53.4

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

Offerta tal-Ġbir ta’ Skart. Is-Segretarju Eżekuttiv ġabret kwotazzjonijiet
mingħand is-Sur Bartolo kif ukoll mingħand is-Sur William Sultana għas- servizz
sabiex tittella fuq is-sistemma tal-EPPS l-offerta ta’ Gbir ta’ Skart. Il-kwotazzjoni
tas-Sur Bartolo kienet ta’ €300 minn kull kunsill u miżata ta’ €750 mingħand ilKuntrattur u jekk din il-miżata ma tithallasx mingħand il-Kuntrattur il-Kunsill irid
iħallas €250 addizzjonali. L-offerta tas-Sur William hija ta’ €70 + VAT. IlKunsilliera qablu li dan-servizz għandu jsir mingħand William Sultana.

Komunikazzjoni mis-Sindku.
53.4.01

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand il-Korporazzjoni tas-Servizzi talIlma dwar xogholijiet tal-ilma li huma qegħdin jgħidu hemm bżonn jsiru fit-toroq
li l-Kunsill applika għalihom taħt il-Miżura 4.3. Huma qalu li hemm bżonn li
jinbidlu l-mains tal-ilma fit-Triq il-Ġonna, Triq il-Fanal, Triq Wied il-Għasri, u
Trejqet Dun Guzepp Cassar u San Pupulju. L-istima għal dawn ix-xogħolijiet hija
ta’ €54,510. Is-Sindku qal li dawn ix-xogħlijiet kien messhom saru minn qabel
mill-Korporazzjoni u ma għadux jistennaw l-Kunsill jagħmel it-toroq. Il-Kunsill
qed jistenna risposta dwar il-fondi Ewropej bħal issa sabiex issir il-wiċċ tat-toroq.
Dawn il-fondi ma jinkludux dak it-tip ta’ xogħol. -Occupational Health & Safety
Authority (OHS) dwar l-uffiċċju tal-Kunsill. Għal dan il-għan il-Kunsill inkariga
s-servizz ta’ persuna kwalifikata sabiex jagħmel risk assessment tal-bini talKunsill.

53.4.02

Il-Kunsill irċieva Cirkulari 9/2017 dwar sejhiet għal proposti – attivitajiet
Kulturali minn Lulju sa Diċembru u minn Jannar sa Dicembru 2018. Ġie nnotat
li l-Kunsill applika diversi drabi għal dan il-fond iżda dejjem ġie rrefjutat. IlKunsill ser japplika fuq bażi ta’ tlett snin għall-attivitajiet f’Settembru bit-tema
ta’ inbid, żejt taż-żebbuġ u għasel.
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53.5

53.4.03

Niċċa fi Triq Salvu Gambin kantuniera mal-Knisja. Il-Kunsill irċieva
nformazzjoni mingħand l-Awtorita’ tal-Ippjanar dwar fondi għall-niċeċ fit-toroq.
Is-Segretarju Eżekuttiv informat lill-Kunsillieri li diġa hemm permess mingħand
il-MEPA (li jrid jiġi estiż). Il-fondi huma għall-materjal, xogħol u apparat li
hemm bżonn għar-restawr. Il-Kunsill irid iħallas l-ispejjeż inkonnessjoni mad–
development planning application u restoration method statement. Il-Kunsillieri
qablu li għandna napplikaw biex tiġi restawrata din in-niċċa tal-Lunzjata.

53.4.04

Speed Hump. Il-Kunsill irċieva l-approvazzjoni mingħand l-Awtorita’ tatTransport Malta għall-speed hump fi Triq Salvu Gambin kif kien mitlub millKunsill. Is-Segretarju Eżekuttiv għandu jiġbor kwotazzjonijiet għal din.

53.4.05

Il-Kunsill irċieva talba mingħand l-Iskola Laura Vicuna għall-fondi sabiex
jinbena ġnien fit-terrazin. Il-Kunsill ma jistax jagħti donazzjonijiet. Iżda, kien
hemm qbil mill-Kunsillieri li peress li fl-Għasri m’ħemmx ġonna pubbliċi jew
recreational areas il-Kunsill jgħin f’dan il-proġett jekk il-ġnien ikun disponabbli
għall-Kunsill waqt attivitajiet tal-Kunsill jew f’ħin speċifikament kull ġimgħa
għall-pubbliku.

53.4.06

Il-Sindku ġibed l-attenzjoni dwar l-istat tas-siġra tal-Pjazza. Hu qal li tidher li
mhux qeda fi stat tajjeb u jistgħa jkun li mhux ikolla biżżejjed ilma minħabba lbankina.. Is-Segretarju għandha tkellem lil xi ħadd professjonali dwarha.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri.
53.5.01

Ir-rampa ta’ Joe Farrugia ġiet irranġata mill-Kuntrattur tal-Kunsill kif kien
approvat fl-aħħar laqgħa..

53.5.02

Ix-xogħol ta’ twessiegħ tat-Triq ħdejn ir-residenza tal-Kunsillier Frankie Formosa
sar mill-Gvern Centrali u għalhekk ma kienx hemm bżonn li tinġabar stima.

53.5.03

Kien hemm żewġ talbiet għall-bozoz ġodda fit-toroq. Waħda fil-bidu ta’ Triq
Wied Sara u oħra fit-Triq Għammar ħdejn ir-residenza ta’ Francis Spiteri. IlKunsillieri qablu li dawn it-talbiet għandhom jintbagħtu lill-Kuntrattur, Galea
Curmi Eng. sabiex jiġu proċessati.

53.5.04

Kien hemm talba sabiex ikun hemm bring-in-site tal-ħġieg fil-lokal. Il-Kunsillieri
ma qablux u dan għaliex fejn ikun hemm dawn it-tip ta’ siti qed jispiċċaw dump
sites. Inġibed l-attenzjoni li s-servizz ta’ ġbir ta’ ħġieġ huwa provdut fil-lokal.

53.5.05

Il-Kunsill irċieva talba mingħand Victor Zammit sabiex jinbena ħajt li waqa għal
ġol-għalqa taħt il-Fanal ta’ Ġordan fi Triq ta’ Triq il-Mielaħ. Il-Kunsillieri qablu
li din it-talba għandha tmur għand il-Ministeru għal Għawdex sabiex tinħadem
mis-CMU.

53.5.06

Il-Kunsill irċieva talba sabiex isiru grampuni fejn jistgħu jiddendlu l-boroż bliskart fi Triq Għammar. Il-Kunsillieri qablu li dawn għandhom isiru quddiem irresidenza ta’ min qed jagħmel din it-talba.
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53.6

53.5.07

Joe Cauchi talab li ssir mera quddiem ir-residenza ta’ #2 “Ta’ Bandolo” fi Triq
Tamar peress li din il-parti tat-triq hija dejqa ħafna u ma tistax tara min hu ġej. IlKunsillieri qablu ma’ din it-talba. Is-Segretarju Eżekuttiv għandu jwassal din ittalba lilTransport Malta.

53.5.08

Il-Kunsill ġie mitlub sabiex jagħmel bankina fil-Pjazza fejn ser jiftaħ ristorant.
Is-sid talab madum differenti minn dak li diġa hemm fil-pjazza. Il-Kunsillieri
qablu li għandu jkun bl-istess madum eżistenti u jekk is-sid ma jridux minn dan
għandu jixtri l-materjal hu u jitpoġġa mill-kuntrattur tal-Kunsill.

Rapport – Audited Financial Reports 2016.
53.6.01

53.7

Attivitajiet fi żmien il-festa organizzati mill-Kunsill Lokali
53.7.01

53.8

Fi żmien il-festa l-Kunsill ser jorganizza attivita’ nħar il-Ġimgħa 9 ta’ Ġunju li
fiha ser ikun hemm għannejja. Il-prezz ta’ dan l-entertainment huwa ta’ €235.00
Il-Kunsill bil-kollaborazzjoni tal-parroċċa ser jippubblika publikazzjoni li fiha se
jkun hemm il-ħidma tal-Kunsill matul l-aħħar sena. Il-Kunsill ser jieħu ħsieb
ukoll it-tiġrija tal-bħejjem li ser issir nhar il-Ħadd 11 ta’Gunju. Din is-sena ilkurja ser tieħu ħsieb l-assigurazzjoni fuq dawn l-attivitajiet fl-irħula kollha. Lattivita’ Logħob għal Kulhadd ser issir nhar l-Erbgħa 6 ta’ Gunju peress li l-għada
hija festa pubblika u b’hekk it-tfal ma jkollhomx eżamijiet.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ Pagamenti.
53.8.01

53.9

Il-Kunsill approva ir-Rapport Finanzjarju tal-Awditur.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-053 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din
l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss.
52..9.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:15 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa 24 ta’ Mejju
fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum lt-Tlieta 25 ta’ April, 2017

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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