Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ l-Għasri
Is-Seba’ Leġislatura

Laqgħa Nru. 57
L-Erbgħa 30 ta’ Awwissu, 2017
Il-Kunsill Lokali Ta’ 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

30 ta’ Awwissu, 2017

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

57.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
57.1.01

57.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-56.
57.2.01

57.3

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

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 56 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u sSegretarju Eżekuttiv.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
57.3.01

Cirkulari Nru. 19/2017 – Streaming tal-laqgħat online u skema ta’ għajnuna
finanzjarja għas-servizz tal-Internet. Il-Kunsill ġie nformat li ser jinbidel ilkuntrattur tal-internet li jintuża għall-istreaming tal-laqgħat online.

57.3.02

Ċirkulari Nru. 20/2017 – Reġistrazzjoni skont-l-Att dwar Taxxa fuq il-Valur
Miżjud. Il-Kunsill ġie nformat li kull awtorita’ lokali li b’xi mod qed tikri xi
propjeta’ lil terzi jew qiegħda ddaħħal flus minn xi attivita’ trid toħroġ riċevuta
fiskali tal-VAT għal kull darba li tirċievi ħlas.

57.3.03

Ċirkulari Numru 21/2017 – Inizjattiva dwar Restawr ta’ Postijiet Storiċi 2017.
Din l-iskema hija miftuħa biss għall-Kunsilli Maltin.

57.3.04

Ċirkulari Numru 22/2017 – Inizjattiva Finanzjarja favur il-Komunita’ – Librerija
Lokali/Reġjonali. Il-Kunsilliera qablu li joħorġu s-somma ta’ €500 għal dan ilgħan.
Ċirkulari Numru 23/2017 – Qualification Allowance għas-Segretarji Eżekuttivi
u Ħaddiema Klerikali tal-Kumitati Reġjonali u Kunsilli Lokali. Gwida firrigward ta’ talbiet għal Qualification Allowance.

57.3.06

Ċirkulari Numru 24/2017 – Tibdil fil-website uffiċjali tal-Kunsilli Lokali. Ġiet
meħuda d-deċiżjoni sabiex il-kontenut eżistenti jiġi mmexxi għal fuq il-website
illi qiegħda tiġi użata ċentralment mid-Diviżjoni www.localgovernment.gov.mt.
Din il-website tuża teknoloġija kif ukoll servers tal-Gvern Ċentrali.

57.3.07

Stedina mingħand Christian Vella Masini (Segretarju Privat tal-Ministru għal
Għawdex) għall-konferenza dwar immaniġjar ta’ skart li ser tinżamm nhar lErbgħa 13 ta’ Settembru fl- 4 ta’ wara nofsinhar fis-sala tal-Ministeru għal
Għawdex.
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57.4

57.3.08

Korrispondenza mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn il-Kunsilli
ġew mistiedna sabiex jissottomettu informazzjoni dwar x’inhuma d-diffikultajiet
finanzjarji li qed ixekkluna milli naqdu l-funzjonijiet tal-Kunsill. Il-Kunsillieri
qablu li l-Kunsill għandu jirrispondi din id-domanda b’din it-tweġiba; li peress li
l-populazzjoni tal-Għasri hija żgħira l-allokazzjoni tal-Kunsill hija żgħira, iżda
r-realta hija li l-area li taqa taħt ir-responsabbilta tal-Kunsill hija kbira u
għalhekk il-Kunsill ma jistax jagħmel dak kollu li hemm bżonn fir-rigward talmanutenzjoni u proġetti kapitali (fosthom resurfacing ta’ toroq u recreational
areas).

57.3.09

Ittra mill-Onorevoli Silvio Parnis, Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u
Komunitajiet fejn irringrazzja lis-Sindku, kunsilliera u uffiċjali tal-Kunsill għallħidma tagħhom. Fl-ittra is-Segretarju Parlamentari talab sabiex ikun infurmat bi
proġetti kapitali sabiex ikun jista’ jagħti l-għajnuna tiegħu biex ikun preżenti
meta l-proġett ikun konkluż.

57.3.10

Ċirkolari 01/2017 - mill-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) –
Obbligu tal-benefiċjarju wara li jintemm il-Proġett – Programm tal-Iżvilupp
Rurali 2007-2013.

57.3.11

Email mingħand Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u Kommunitajiet
dwar parteċipazzjoni fil-Pink October Campaign 2017. Il-Kunsilli Lokali ġew
mistiedna biex idawlu landmark fil-lokalitajiet tagħhom bid-dawl roża matul ixxahar ta’ Ottubru bħala breast cancer awareness. Il-Kunsilliera Sandra Mifsud
issuġġeriet li tinxtegħel il-gallerija tal-bini tal-Kunsill u dan wara tista’ tibqa
tinxtegħel għal okkażżjonijiet oħra b’kuluri oħra. Il-Kunsilliera qablu ma dan
is-suġġeriment.

57.3.12

Il-Kunsill irċieva statement mingħand il-Water Services Corporation. Dan ilkont imur lura għas-sena 2003. Il-Kunsill iddeċieda li għandu jieħu parir ta’
avukat dwar dan.

57.3.13

Ċirkulari AKL 62/2017 - Ħinijiet tas-Seduti tal-Kunsilli Lokali. Il-president talAssoċjazzjoni, Mario Fava għamel suġġeriment sabiex il-laqgħat tal-Kunsill ma
jibdewx iktar tad mill-17.30. Il-Kunsilliera tal-Għasri ma qablux ma’ dan issuġġeriment, u peress li dan huwa biss suġġeriment il-laqgħat tal-Kunsill Lokali
tal-Għasri ser ikomplu jibdew fis-19:00.

57.3.14

Ċir AKL 47/2017 – Ġbir u l-Immaniġġjar ta’ l-Iskart. Rapport mħejji mill-LAssoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.

57.3.15

Ċir AKL 55/2017 – Proposti dwar l-Iskemi tal-Ħaddiema mal-Kunsilli Lokali.

57.3.16

Ċir AKL 60 – Inizzjattiva ta’ tindif fil-widien. Il-Kunsilliera indikaw il-wied ta’
taħt ta’ Kanġla biex jitnaddaf.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri.
57.4.01

Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff talab biex isiru sinjali sofor (no parking) filparti d-dejqa ta’ Triq il-Fanal. Il-Kunsilliera qablu ma’ dan is-suġġeriment.
Għandha ssir applikazzjoni mat-Transport Malta.
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57.4.02

57.5

57.6

Rapporti: - Rapport ta’ kull Kwart No. 2 (April-Gunju 2017), Attivita’
Kulturali f’Settembru: Traditions: Wine, Olive Oil & Honey.
57.5.01

Rapport ta’ kull Kwart No. 2 (Jannar-Ġunju 2017) Ġie approvat ir-Rapport ta’
kull Kwart no. 2.

57.5.02

Rapport ta’ Evalwazzjoni. Ġie approvat ir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-offerta
tal-Ġbir ta’ Skart Domestiku. Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff ma ħax sehem
fid-diskussjoni sabiex ikun konformi mal-liġi, peress li hu għandu interess f’din
il-kumpanija.

Attivita’ Kulturali F’ Settembru.
57.6.01

57.7

57.8

Il-Kunsill approva li jergħa jsir sussidjar tat-trasport għat-tfal li jattendu liskejjel sekondarji tal-knisja.

Il-Kunsilliera ssuġġerew li nitolbu lid-Dipartiment ta’ l-Agrikultura fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex biex niġu mislufin l-istands li jintużaw għall Wirja
Agrarja ta’ Santa Marija. Għandu jkun hemm sistema tad-dawl professjonali
għal matul l-attivita tat-23 ta’ Settembru. Is-Segretarja għandha tiġbor
kwotazzjoni għal dan. Għad fadal li ninkarigaw preżentatur għal din l-attivita’.
Ġew ssuġġeruti diversi persuni. Is-Segretarja għandha tagħmel kuntatt
magħhom.

Bini ta’ Gandott; Resurfacing ta’ Toroq.
57.7.01

Ġie diskuss ix-xogħol li hemm bżonn fi Triq il-Knisja/Triq Wied L-Għasri
minħabba li l-ħajt kif ukoll it-triq qegħdin fi stat perikoluż u jistgħu iċedu. IlKuntrattur qed jagħmel xi xogħol sabiex jara kemm hemm fond f’dan il-wied
sabiex ikun jista jagħti stima tax-xogħol meħtieġ. Il-Kuntrattur għandu jagħti
stima tax-xogħol lill-Kunsill qabel ma jibda x-xogħol.

57.7.02

Dwar it-tranġar tal-gandott tal-ilma tax-xita fi Triq il-Ġonna, il-Kunsill ġie
nformat li jrid jerġa jsir talba lill-Ministeru għal Għawdex peress li kien hemm
tibdil fil-Ministru.

57.7.06

Il-Kunsill għadu jistenna risposta dwar l-applikazzjoni tiegħu tal-Miżura 4.3
(resurfacing ta’ toroq) kif ukoll dwar l-applikazzjoni tieghu taħt l-iskema ta’
Inizjattiva Finanzjrara – Għoti mill-ġdid ta’ tarmakk lit-Toroq.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ Pagamenti.
57.8.01

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-057 biex ikunu
approvati mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill.
Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.
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57.9

Mozzjonijiet.
57.9.01

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

57.10 Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss.
57.10.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:45 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn 18 ta’
Settembru fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum Il-Gimgħa 30 ta’ Awwissu, 2017

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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