Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 29
Il-Ġimgħa 22 t’Ottubru 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:

Dr. Daniel Attard
Is-Sur Emmanuel Mintoff
Is-Sinjura Elizabeth Mintoff
Is-Sur Salvatore Felice Pace
Is-Sur Sammy Saliba

- Sindku
- Viċi Sindku
- Kunsilliera
- Kunsillier
- Kunsillier

Assenti b’Apoloġija (skont Ordni Permanenti 14A (3)):
n/a
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

22 t’Ottubru 2021

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

29.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji;
29.1.01 n/a

29.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-28.
29.2.01

29.3

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 29 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, dawn ġew approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
29.3.01

Ċirkulari 8/2021 – Offsetting tal-Ispejjez relatati mal-Wasteserv.

29.3.02

Ċirkulari Numru 9/2021 – Pagamenti mill-Kunsilli Lokali lill-ħaddiema taliskejjel.

29.3.03

Ċirkulari numru 10/2021 – Estensjoni tal-Mandat tal-Eżekuttiv talAssoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.

29.3.04

Ċirkulari numru SPI/TW/8/2021 Proċess ta’ Ġemellaġġ minn Reġjun/Kunsill
Lokali.

29.3.05

Ċirkulari numru SPI/SCI/7/2021 Fond ta’ Manutenzjoni u Sostenn ta’ Proġetti
Infrastrutturali Maġġuri li ġew Imwettqa mill-Gvern Ċentrali.

29.3.06

Ċir AKL/2021/100 Wirt Kulturali Intanġibbli – ICH Malta.

29.3.07

Ċir AKL 2021/92
Reġjonali/Lokali.

29.3.08

Ċir AKL 2021/96 AKL webinar – Social Field: Youth and Criminality
20/10/2021 Webinar on Youth and Criminality addressed by Prof. Andrew
Azzopardi.

29.3.09

Ċir AKL 2021/097 Sessjoni Informattiva – Working towards safer communities
– Community Policing & CRPD.

29.3.10

Emejl mingħand l-Awtorità tal-Ippjanar dwar notification of reactivation of
application PA/01443/21.

ĠEMMA

sessjoni

informattiva

għall-Kunsilli
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29.3.11

Approvazzjoni mingħand id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali għall-akkumulazzjoni ta’
Vacation Leave mill-2021 għall-2022 tas-Segretarja Eżekuttiva.

29.3.12

Rapport tal-evalwazzjoni tal-kwotazzjoni “Cleaning, Maintenance and Opening
and Closing of Public Conveniences in the Locality of Għasri in an
Environmentally Friendly Manner”. Il-Kunsill aċċetta r-rakkomandazzjoni talbord biex tingħata din il-kwotazzjoni lill-offerta l-aktar vantaġjuza bil-prezz ta’
€5,500.

29.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;

29.5

29.4.01

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace aġġorna lill-Kunsilliera dwar il-proġett ta’
“On the Road 2022”, il-wirja viżwali li qed tiġi organizzata mill-Cultural
Heritage Directorate fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill tal-Għasri
talab li din il-wirja tiġi esebita fiż-żmien tal-festa (fil-bidu ta’ Ġunju).

29.4.02

Il-Kunsillier Sammy Saliba qal li hu ġie mitlub sabiex il-Kunsill jerġa jorganizza
il-pageant tal-Milied. Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, ġie deċiż li din ma ssirx
minħabba l-pandemija u r-restrizzjonijiet. Il-Kunsill ser jiddiskuti mal-Kappillan
il-possibbiltà li ssir play qasira qabel il-quddiesa ta’ lejliet il-Milied flimkien malpriedka tal-Milied. Il-Kunsill ser jorganizza t-tqassim ta’ rigali.

29.4.03

Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff ssuġġerixxa li l-Kunsill isemmi żewġ toroq flentratura tal-Għasri li uffiċċjalment m’għandhomx ismijiet. Dawn huma t-toroq
magħrufa bħala Triq il-Ġdida u Triq il-Qadima. Il-Kunsilliera qablu li Triq ilĠdida (jiġifieri mis-siġra fi Triq l-Għarb sal-kantuniera ma Triq il-Wilġa/Triq
Dun Karm Caruana) għandha tissemma Triq l-Għasri, mentri t-triq magħrufa
bħala Triq il-Qadima għandha tingħata dan l-isem uffiċċjalment. Din hija t-triq lantika tal-entratura tal-Għasri. Is-Segretarja għandha tibgħat uffiċċjalment dawn
it-talbiet lill-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

29.4.04

Il-Viċi Sindku talab biex il-Kunsill jirranġa jew jara kif jakkwista fondi biex
titranġa Triq il-Qadima.

29.04.05

Il-Viċi Sindku kif ukoll il-Kunsillier Sammy Saliba nformaw lill-membri talKunsill li kellhom talba għall-installazzjoni ta’ mera fi Triq il-Fanal peress li
hemm għalqa mqabża l-barra u wieħed ma jistax jara meta jkun ħiereġ minn ġolgaraxx. Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li din it-talba diġa għaddietha lit-TM
għall-approvazzjoni.

29.04.06

Il-Viċi Sindku staqsa dwar l-offerta għat-tisbieħ tal-Pjazza. Is-Sindku qal li għadu
ma ltaqax mal-persuna nkarigata li tagħmel l-offerta għas-sejħa għad-disinn. IlViċi Sindku talab biex din il-laqgħa ssir mal-Kunsill kollu.

Premjazzjoni tal-Premju Ġieħ l-Għasri 2021.
29.5.01

Iċ-ċerimonja tal-Premju Ġieħ l-Għasri ser issir nhar is-Sibt 23 t’Ottubru wara lquddiesa ta’ radd il-ħajr fil-Parroċċa tas-Salvatur. Għal din iċ-ċeremonja ġew
mistiedna l-Membri Parlamentari Għawdxin kollha, Sindki Għawdxin u l-familja
tar-rebbieħ. Ġew inkarigati persuni biex jippreżentaw is-serata, jaqraw il-profil, u
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kantanta lokali. Wara ċ-ċeremonja ser issir bibita fiċ-ċentru parrokkjali wara li lKunsill informa lill-Kappillan dwar dan u kien hemm qbil. Il-Kunsill ġab lapprovazzjoni mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa biex tinżamm din il-bibita.

29.6

Milied 2021 – Kwotazzjonijiet;
29.6.01

Is-Segretarja ġabret tlett kwotazzjonijiet għat-tiżjin tal-Milied. Għal dan il-għan
ser jintuzaw l-arbli tal-Kunsill li jintużaw għal-festa. Il-membri tal-Kumitat talFesta ser jtellgħu dawn l-arbli u jagħmlu s-siġra tal-Milied. Il-Kunsilliera raw ittlett kwotazzjonijiet u għażlu l-aktar waħda vantaġġjuża. Id-dwal għandhom
jkunu mixgħula jekk possibbli meta jsir il-pussess tal-Kappillan.

29.7 Aġġornament tal-Proġett tal-area ta’ rikreazzjoni u offerti;
29.7.01

Saret laqgħa mal-uffiċċjal inkarigat fil-Kurja ta’ Għawdex dwar il-kirja ta’ art
biex tintuża bħala area ta’ rikreazzjoni. Il-Kunsill irid iġib stima tal-kirja u
jgħaddiha lill-Kurja. Ma jidhirx li hemm xi problemi dwar dan l-użu.
Il-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar għandu jiġi deċiz nhar it-Tlieta 26 ta’
Ottubru. Dwar dan ukoll jidher li m’hemmx problemmi.
Il-perit għadu ma lestix id-dokumenti tal-offerti għal dan il-proġett.

29.7.02

29. 8

Kunsiderazjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti; u
29.8.01

29.9

Il-Kunsill irċieva kopja tal-kuntratt iffirmat mingħand l-Awtorità tal-Ippjanar
bħala finanzjament għal dan il-proġett. Dawn huma fondi tad-Development
Planning Fund. Il-Kunsill kien applika għal dawn il-fondi qabel ma ngħata lfondi mingħand l-Ambjent Malta għall-istess proġett. Il-Kunsill ikun jista juża
dawn il-fondi għall-proġetti oħra ta’ tisbiħ fl-Għasri bħal l-embellishment ta’
Pjazza s-Salvatur u t-toroq ta’ madwar.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-29 biex tkun
approvata 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.
29.9.01

Il-laqgħa ntemmet fid-9.00 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar il-Ġimgħa 26 ta’
Novemru fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, it-Tlieta 30 ta’ Novembru 2021.
IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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