Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ l-Għasri
It-Tmien Leġislatura

Laqgħa Nru. 21
It-Tnejn 18 ta’ Jannar 2021
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:

Is-Sur Emmanuel Mintoff
Is-Sinjura Elizabeth Mintoff
Is-Sur Salvatore Felice Pace
Is-Sur Sammy Saliba

- Viċi Sindku
- Kunsilliera
- Kunsillier
- Kunsillier

Assenti b’Apoloġija (skont Ordni Permanenti 14A (3)):
Dr Daniel Attard

- Sindku

Assenti:
n/a
Uffiċjal Preżenti:
Is-Sinjura Rita Mifsud Attard

- Segretarju Eżekuttiv

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

18 ta’ Jannar 2021

Minuti
Il-Viċi Sindku S-Sur Emanuel Mintoff ippresjeda l-laqgħa.

21.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji;
21.1.01

21.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-20.
21.2.01

21.3

Ittra mis-Sindku Dr. Daniel Attard fejn informa lis-Segretarju
Eżekuttiv li jinsab indispost.

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 20 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, dawn ġew approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
21.3.01

Emejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar SEA Legislation – Stima Ambjentali
Strateġika. Il-Kunsill Lokali tal-Għasri m’għandux proġetti li jinvolvu dawn irregolamenti.

21.3.02

Rapport mingħand il-Contract Manager tal-ġimgħat 49-53. Ma kien hemm xejn
abnormali rraportat.

21.3.03

Emejl mingħand ic-CEO tal Green MT dwar Long Term Waste Management
Plan 2021-2030. Is-Segretarja ġibdet l-attenzjoni li l-kuntratt tal-ġbir ta’ skart
jiskadi fl-aħħar ta’ Ottubru 2021. Din ir-responsabbilita ser tgħaddi għand irReġjun fis-sena 2022. Is-Segretarja diġa nformat lid-Direttur tal-Gvern Lokali
dwar dan u talbet parir.

21.3.04

Emejl mingħand it-Transport Malta dwar Road Closures fejn ikun hemm tfixkil
fir-rotta tax-xarabank. Sabiex jingħata permess f’dawn it-toroq irid ikun hemm
site plan bl-indikazzjoni ta’ fejn ser tiġi magħluqa t-triq; u tistenna “no
objection” mingħand it-TM.

21.3.05

Ċirkulari Numru SPI/SCI/9/2020 -Insaħħu l-ħidma ta’ twettiq tal-funzjonijiet
tal-Kunsilli Reġjonali u dawk Lokali.
Kull Kunsill Reġjonali ser ikollu lopportunità li jingaġġa persuni speċjalizzati/kwalifikati sabiex jassistuh fil-qadi
tal-funzjonijiet.

21.3.06

Ċirkulari Numru SPI/SCI/8/2020 Expressjoni ta’ Interess – Il-Belt jew ir-Raħal
Kulturali tas-Sena 2022.
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21.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
21.4.01

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace issuġġeixxa li jintbagħtu d-dettalji dwar lattivita tal-Premju Ġieħ l-Għasri għal fuq ir-rivista “Il-Ħajja F’Għawdex. IlKunsilliera qablu ma dan is-suġġeriment. Is-Segretarja għandu tieħu ħsieb dan.

21.4.02

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace flimkien mas-Segretarja taw id-dettalji dwar
il-board meeting tal-Awtorita’ tal-Ippjanar li saret dwar l-applikazzjoni
PA00887/20 biex issir żvilupp fi Triq tal-Għasri. Għal dan il-bord kien preżenti
wkoll is-Sindku . Id-deċiżjoni dwar din l-applikazzjoni ġiet posposta.

21.4.03

Il-Kunsillier Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni dwar bżonn li jsir gandott fejn ilħajt taz-zuntier tal-Knisja peress li hemm il-konkos ’l fuq mill-qatran. IlKuntrattur għandu jara x’hemm bżonn li jsir.

21.4.04

Il-Viċi Sindku Emanuel Mintoff ġibed l-attenzjoni dwar il-gandott tal-ilma li qed
isir viċin il-Knisja tal-Patriċinju mill-Kuntrattur. Il-Kuntrattur ġie mitlub mitTrenching Department biex dan il-gandott jaqsam it-triq u jmur fil-wied minflok
kif kien ser jagħmlu l-Kunsill. Il-Kunsill ma ħax deċiżjoni dwar dan.
Il-Viċi Sindku ġibed ukoll l-attenzjoni dwar l-ilma li hemm ħiereġ fil-bidu ta’ Triq
Wied Sara.

21.4.05

21.5

Il-Kunsillier, Salvatore Felice Pace ġibed l-attenzjoni li hemm bżonn ta’ patching
fi Triq iż-Żebbuġ.

Performance Bonus tas-Segretarju Eżekuttiv.
21.5.01

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace għamel mozzjoni verbali biex is-Segretarju
Eżekuttiv, Rita Mifsud Attard tingħata l-performance bonus bis-sħiħ jiġifieri 10%
tal-paga tas-sena 2020. Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff issekonda l-mozzjoni. Ilmozzjoni għaddiet unanimament mill-membri preżenti.
Is-Segretarja rringrazzjat lill-Kunsilliera ta’ dan u tal-fiduċja li juru fiha.

21.6 Laqgħa mal-Ministru għal Għawdex.
21.6.01

Il-Kunsill għandu appuntament biex jiltaqa’ mal-Ministru għal Għawdex, l-Onor.
Clint Camilleri nhar l-Erbgħa 20 ta’ Jannar 2021 fis-1 ta’ wara nofsinhar. Peress
li s-Sindku jinsab indispost minħabba saħħa din il-laqgħa aktarx tiġi posposta.
F’din il-laqgħa għandu jiġi diskuss: Xogħol fi Triq Wied Sara; gandott tal-ilma fi
Triq ta’ Għammar; u bini ta’ ħitan tas-sejjieħ. Ġie ssuġġerit mill-Kunsilliera biex
jiġi diskuss ukoll xogħol fi triq tal-Gallina; ħsarat fi Triq il-Wilġa; Triq tal-Għasri
(green walls) u twessiegħ.

21.7 Evalwazzjoii tal-Attività tal-Premju Ġieħ l-Għasri u Tiżjin talMilied.
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21. 8

21.7.01

L-attività ta’ Premju Ġieħ l-Għasri li saret nhar is-Sibt 26 ta’ Diċembru kienet
suċċess. Il-Kunsill irċieva diversi kummenti pożittivi dwar din l-attività. Irċieva
wkoll ittra ta’ ringrazzjament mingħand l-Ambaxxatriċi Dr. Theresa Cutajar.

21.7.02

Il-Kunsill innota li f’dawn l-aħħar sentejn it-tizjin tal-Milied ma kienx ta’ livell.
Għal dan il-għan għandha ssir laqgħa mal-kumitat tal-festa li jieħu ħsieb dan ittiżjin. Il-laqgħa ġiet iffisata għal nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar fis-7 ta’ filgħaxija.
Ġie diskuss ukoll il-possibiltà li fil-futur jiġi mqabbad kuntrattur biex jagħmel
dan ix-xogħol.

Arbli tat-triq għall-attivitajiet tal-Kunsill.
21.8.01

21.9

Baġit 2021.
21.9.01

21.10

Is-Sindku kien informa lis-Segretarju Eżekuttiv li kien hemm bżonn li jinbidlu
l-arbli li jintużaw għall-attivitajiet tal-Kunsill fi Triq Dun Karm Caruana. Għal
dan il-għan għandhom jinġabru kwotazzjonijiet. Hemm bżonn tmien arbli.

Dan id-dokument kien diġa tqassam u għalhekk il-Kunsilliera kienu diġa rawħ.
Ġie diskuss il-baġit għas-sena 2021.
Il-Kunsilliera approvaw il-baġit
unanimament.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta’ pagamenti;
21.10.01 Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-21 biex tkun approvata
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din
l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

21.11

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

21.11.01

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

Konfermati, il-Ħamis 18 ta’Jannar 2020.
IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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