Minuti tat-tmien laqgħa tas-Sitt Kunsill Lokali għall-Gudja li saret illum is-Sibt 30
ta’ Jannar 2010.
Preżenti:

Sindku;
Viċi-Sindku;
Kunsilliera;

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Osvaldo Pace, Anthony Dalli u
Mark Anthony Sammut

Agenda:
1.

Approvazzjoni ta’ minuti – 07/6 (13/01/2010)

2.

Kommunikazzjonijiet:a.
Sindku
b.
Viċi-Sindku
c.
Kunsilliera

3.

Budget 2010 – Draft

4.

Financial statements – April 09 sa Diċembru 09

5.

Rapport Amministrattiv – April 09 sa Diċembru 09

6.

Finanzi
a.
b.
c.

7.

Petty Cash
Skeda ta’ pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Għeluq tal-laqgħa

Il-laqgħa bdiet fis-2.05p.m.
Is-Sindku u l-Kunsilliera qalu t-talba.
Attendenza
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku qal li Segretarju Esekuttiv kien infurmaħ illi lKunsillier O Pace kien infurmah li kien sejjer jibgħat email li fiha jikkonferma lmessaġġ permezz ta’ l-sms li kien diġa bagħat qabel il-laqgħa tat-13 ta’ Jannar
2010 lis-Segretarju Esekuttiv fejn kien qallu li ma setax jattendi għal-laqgħa tat-13
ta’ Jannar 2010 peress li kien jinsab indispost.
Il-Kunsill ħa konsiderazzjoni ta’ dan u l-ispjegazzjoni li għamel is-Sur Pace u
qabel unanimament li għal kull fini ta’ rassenja u reġistrazzjoni ta’ attendenza sSur O. Pace għandu jiġi kunsidrat li kellu raġuni ġusta li ma setax jattendi u
għandu jkun skużat. Ir-records f’dan ir-rigward għandhom juru “skużat” u mhux
“assenti”.

1.0

Approvazzjoni ta’ minuti – 07/6 (13/01/2010)

Il-Ħames Kunsill Lokali
Laqgħa Nru: 08A/6

31 ta’ Jannar 2010

1.1

Il-minuti tal-laqgħa tat-13 ta’ Jannar 2010, li ġew ċirkulati għand ilKunsilliera kollha qabel il-laqgħa ġew approvati nem con.

1.2.0

Punti li qamu mill-minuti.

1.2.1

Para 2.33. Is-Sur Dalli xtaq jippreċiża li Triq iż-Żebbuġa hija ukoll inkluża
dwar toroq urbani għaliex din tinsab fiċ-ċentru tal-Gudja u għalhekk meta
jsir proġett dwar iċ-ċentru tal-Gudja din it-triq għandha tiġi nkluża filproġett.
Il-kelma ruban għandha tiġi mħassra u flokha tidħol il-kelma urban.

1.2.2

Is-Segretarju Esekuttiv ta’ spjegazzjoni dwar is-sekwestru li ħareg Dr. Ivan
Samut dwar il-kwistjoni li għandu mal-Kumitat Kongunt li jmexxi l-LES.
Is-Segretarju Esekuttiv qal illi peress li l-Qorti iddeċidiet li dan issekwestru kien bla bżonn, il-Qorti kienet ordnat li dan is-sekwestru kellu
jiġi rtirat u għalhekk il-flus kellhom jiġu rilaxxjati.

1.2.3

Para 5.2. Is-Sur Dalli xtaq jippreċiża illi huwa bħala Kunsillier
responsabbli mill-anzjani kien ġie avviċinat mis-Surmast ta’ l-iSkola
Primarja s-Sur Noel Calleja sabiex ifittex anzjani li xtaqu li t-tfal ta’l-iskola
flimkien mal-għalliema jmorru ikantaw il-Christmas Carols wara l-bibieb ta’
dawn l-anzjani.
Il-Kunsill kien ukoll ta’ s-sehem tiegħu billi qassam qagħaq ta’ l-għasel u
minced pies lil dawk l-anzjani li tniżżlu sabiex jieħdu sehem f’din l-attivita u
li parti minnha kienet ukoll spontanja.

2.0

Kommunikazzjonijiet

2.1.0

Sindku

2.1.1

Bozza fil-Housing Estate Triq l-Awrekarja Gudja. Din il-lampa qajmet
diskussjoni peress li filwaqt hemm ħtieġa ta’ lampa r-residenti qegħdin
jirrifjuta li titwaħħal bracket mal-faċċata tagħhom għax jibżgħu li dan
jagħmel ħsara u jħassar l-astetika tal-faċċata.
Saret diskussjoni dwar il-problemi li jistgħu jinqalgħu jekk jitwaħħal arblu.
Il-Kunsill qabel li jitwaħħal search light li jagħti dawl adekwat mal-bracket
eżistenti.

2.1.2

Lampa fi Vjal it-Torri –fid-daħla tal-mina bieb ma bieb mal-proprjeta li
jisima Toronto House. Il-Kunsill qabel li din il-bozza għandha tinbidel u
flokha jitpoġġa mezz ieħor adekwat li jagħti aktar dawl u li jdawwal linħawi aħjar.

2.1.3

Performance Bonus. Is-Sindku qal li bħal ma jiġri kull sena huwa xtaq
ifakkar lill-Kunsilliera preżenti dwar il-performance bonus kemm tasSegretarju Esekuttiv kif ukoll tal-iskrivana tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel li għal laqgħa li jmiss jingħata aktar informazzjoni dwar kif
jinħadem u għaliex jingħata dan il-performance bonus. Għal laqgħa li
jmiss il-Kunsill sejjer jingħata dak mitlub u għalhekk ikun jista jiddeċiedi
dwar dan fl-istess laqgħa.
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Uffiċċju distrettwali dwar is-servizzi soċjali li jingħataw ir-residenti talGudja. Is-Sindku qal illi malli sar jaf li n-nies tal-Gudaj kienu qed jiġu
kostretti li minflokk jinqdew mill-uffiċċju ta’ Raħal Ġdid in-nies ġew mitluba
li jmorru Ħal Luqa, l-Kunsill talab li jiltaqa mad-diriġenti responsabbli fidDipartiment tas-Servizzi Soċjali dwar dan.
Għal din il-laqgħa s-Sindku kien akkumpanjat mis-Sur A. Dalli Kunsillier
inkarigat mis-servizzi socjali kif ukoll mis-Segretarju Esekuttiv. Il-laqgħa
saret l-Erbgħa 20 ta’ Jannar 2010 u li għan-naħa tad-Dipartiment deher idDirettur is-Sur Mark Musu.
Kienet laqgħa kordjali ħafna u fiha ntlaħaq ftehim li filwaqt informalment irresidenti tal-Gudja jistgħu jibqgħu jinqdew mill-uffiċċju distrettwali ta’ Ħal
Luqa, kien qed issir arranġament li dan is-servizz jingħata mill-bini ta’
Kunsill minn nies ta’ l-istess Dipartiment u fejn ikun possibli jkun hemm
ukoll taħriġ dwar formolarju u proċedura, lin-nies impjegait mal-Kunsill.
Il-ġranet previsti li jingħata s-servizz ikunu l-Erbgħa u l-Ġimgħa u dan isservizz jingħata mill-kamra t’isfel tal-Kunsill li għandha tiġi rranġata
flimkien ma’ l-intrata sabiex tkun tista tilqa fiha dawk in-nies li jinħtieġu
dawn is-servizz sabiex ikollhom ħajja aħjar.

2.1.5

Karigi fid-dekasteri rispettivi. Is-Sindku fakkar li kull ħidma ta’ kull
kunsillier għandha ssir fi ħdan il-Kunsill.
Kull Kunsillier li jkun qed itella xi attivita kemm direttament kif ukoll
flimkien ma xi għaqda jew orgnaizazzjoni oħra u li fiha sejra tiġi mistiedna
l-media dan għandu minn kmieni jinforma lis-Sindku sabiex is-Sindku jkun
jista ukoll jistieden lill-Kunsilliera kollha sabiex jattendu u jieħdu sehem f
‘din l-attivita.

2.1.6

Presepji. Is-Sindku qal li ssa dawk il-presepji maħduma mit-tfal li sa issa
għandhom ma nġabbrux jinsabu fil-bini tal-Kunsill. Is-Sindku ħeġġeġ
sabiex jiġu nfurmati kemm is-Surmast Sur N. Calleja kif ukoll l-għalliema u
l-ġentiuri sabiex dawn l-presepji jiġu miġbura għaliex filwaqt dawn ilpresepji fijhom preġju, qed joħolqu problema minħabba spajzu limitat li
jeżisti fil-Kunsill.

2.1.7

Trejqa li minn Triq San Ġorġ tagħti għal Triq l-Għelejjel. Is-Sindku qal li lKunsill qed jirċievi ħafna ilmenti dwar il-qagħda preżenti ta’ din it-trejqa.
Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li għandu jibda xogħol urġenti ta’ tindif u
tingħata wiċċ konkos kif ikun meħtieġ.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jkollu l-kordinament dirett tal-ViċiSindku Sur Romeo Baldacchino u li għandu jiġi żgurat illi peress li sejjer
jiġri li l-ilma li ma jinxtorobx dan jiskula fi Triq San Ġorġ dan joħloq
problema għar-residenti ta’ Triq l-Għelejjel u għalhekk l-ilma għandu jiġi
kontrollat f’xi sistema ta’ kanali jew forma ta’ l-ilqugħ li filwaqt iħallu aċċess
liberu għal min jgħaddi minn dawn l-inħawi joffri ukoll protezzjoni kontra xi
għarar fi Triq l-Għelejjel.

2.1.8

Xogħol ta’ kostruzzjoni kbir ġewwa Ħal Għaxaq mal-konfini ta’ Triq lGħelejjel u Triq Fidloqqom, Gudja. Is-Sindku qal li ġie osservat illi
trakkijiet kbar Ta’ Polidano Ltd mgħobbija bil-blat, ġebel u terrapien ieħor li
qed jinqata minn dan is-sit qed jgħaddu minn dawn it-toroq u toroq oħra
ġewwa l-Gudja flokk jipproċedu f’toroq ġewwa Ħal Għaxaq.

Il-Ħames Kunsill Lokali
Laqgħa Nru: 08A/6

31 ta’ Jannar 2010

Il-Kunsill qabel li għandha tintbagħat ittra lis-sid sabiex jiġi imwissi li f’dan
ir-rigward qed jinżamm responabbli għal kull ħsara li jagħmel jew jista
jagħmel ġewwa t-toroq tal-Gudja jekk dawn it-trakkijiet ikomplu jgħaddu
mit-toroq fil-konfini tal-Gudja.
2.1.9

Parking ta’ mutur fi Triq il-Palma Gudja. Is-Sindku qal li sar jaf li hemm
diversi kwistjonijiet dwar in-nuqqas ta’ spazju għal-parking ġewwa din ittriq u dwar dan il-parking tal-mutur. Is-Sindku qal li dwar dan għandu
wkoll ittra li rċieva mingħand resident, liema ittra s-Sindku għadda lillKunsill.
Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li fiċ-ċirkustanzi l-Kunsill m’għandux
poteri li jidel sinjali ta’ parking li jkun ġa saru taħt l-awspiċi tal-ADT u talkuntrattur tas-sinjali tal-Koptasin.
Il-Kunsill qabel li jgħaddi din l-iitra lil ADT sabiex jittieħdu passi meħtieġa
bil-għan li jiġu mħarsa l-interessi tar-residenti ta’ din it-triq u l-inħawi oħra
ta’ madwar.
Peress li kien qed jagħfas il-ħin is-Sindku qal li kien qed jgħaddi l-kelma
kemm il-Viċi Sindku kif ukoll lill-Kunsilliera oħra preżenti iżda dawn
għandhom jittrattaw materjal urġenti. Suġġetti oħra jiġu trattati filkontinwazzjoni ta’ din il-laqgħa.

2.2.0

Viċi-Sindku

2.2.1

Konfini – is-Salib u l-Menħir. Is-Sur Baldacchino qal li kienet saret laqgħa
ġewwa l-Kunsill mas-Sur Cleavon Vella Senior Principal Officer, EU &
International Affairs, li fiha l-kunsill kollu kien preżent fejn il-Kunsill kien
qabel li peress li dawn iż-żewġ assi jinsabu fil-konfini tal-Gudja kull
applikazzjoni li saret mill-Kunsill Lokali Luqa kif ukoll il-fondi ta’ €9000
għal dan il-proġett għandhom jiġu allokati f’isem il-Kunsill Lokali Gudja.
Il-Kunsill issa ġie infurmat li peress il-Kunsill Lokali Luqa baqa jinsisti li
għandu jimxi bil-proġett li huwa kien applika anke meta jaf li dawn l-assi
jkun fl-interess u jidgawda fuq livell nazzjonali dan ix-xogħol ta’ restawr u
tiżbiegħ għandu jsir mid-Dipartiment f’isem il-Gvern Ċentrali u mhux li
jħalli l-fondi jiġu mitlufa.
Il-Kunsill qabel ukoll li jagħmel l-aħjar mezz possibli sabiex ilesti lapplikazzjonijiet meħtieġa għal fondi speċjali dwar ir-restawr ta’ l-assi
ġewwa l-konfini tal-Gudja.

2.3.0

Kunsilliera

2.3.1

Sur Anthony Dalli
a.
Is-Sur A. Dalli qal li f’dan l-istadju jixtieq jassigura li l-Pjan ta’
Ħidma jkun imsejjes fuq il-punti tal-programm li fuqu jkunu ġew eletti lKunsilliera. Il-Kunsill qabel li dan qed issir u għalhekk tissejjaħ il-laqgħa
għal pubbliku tal-lokalita sabiex hawn il-pubbliku jkun jista bl-akbar mod
liberu juri kemm l-opinjoni tiegħu kif ukoll ix-xewqat tiegħu sabiex jitwettaq
dak mixtieq u meħtieġ għal Gudja u residenti tagħha.
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Sur Osvaldo Pace u Sur Mark-Anthony Sammut
a.
Creative and thinking skills għat-tfal tal-Gudja. Kemm is-Sur Pace
u s-Sur Sammut infurmaw lil Kunsill illi ġew avviċinati sabiex il-Kunsill joffri
spazju sabiex jingħata tagħlim dwar Creative and Thinking Skills lit-tfal ta’
l-iskola primarja tal-Gudja.
Saret diskussjoni fejn deher li dan it-tagħlim sejjer ikun bil-ħlas.
Għalhekk il-Kunsill talab aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġi mitlub u
propost u dwar il-possibilta li dan it-tagħlim issir bla ħlas għat-tfal talGudja.
b.
Sur Osvaldo Pace. Użu tal-Football Ground mill-Kunsill. Is-Sur
Pace xtaq ikun jaf fejn wasal il-ftehim mal-Gudja United FC.
Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill kien rċieva kopja tal-ftehim privat
li sar bejn il-KMS u l-Gudja United FC ftit tal-ġimgħat ilu u għalhekk qed
issir dak kollu possibli sabiex il-Kunsill ikun jista jimxi u jissodisfa lkondizzjonijiet kif mitluba mill-KMS lil Gudja United FC u l-istess ħin
josserva l-obbligi tal-Kunsill dwar finanzi u amministrazzjoni.
Il-Kunsill sejjer jibda billi jitlob linji gwida mingħand il-KMS u
jinforma kemm lil Dr Chris Said Segretarju Parlamenti għal Dialogu
Pubbliku u Konsultazzjoni kif ukoll lid-Direttur tad-Dipartiment Sur Natalino
Attard dwar il-ħsieb u l-għan tal-Kunsill f’dan ir-rigward.

3.0

Budget 2010 - Draft

3.1

Il-Kunsill qabel li jippreżenta dan il-Budget 2010 fil-laqgħa tal-lokalita
sabiex b’hekk issiru l-adġustamenti meħtieġa wara li l-Kunsill ikun semgħa
x-xewqat u l-ħtiġijiet tar-residenti tal-Gudja u jalloka l-finanzi skond ilħtieġa u l-prijorita kif jippermettu l-finanzi tal-Kunsill.

4.0

Financial Statements April 2009 sa Diċembru 2009.

4.1

Dawn il-financial statements minn April 2009 sa Diċembu 2009 ġew
ippreżentati lill-Kunsill. Il-Kunsill ħa konjuzjoni ta’ dawn id-dokumenti u
qabel li jerġgħu jiġu għad-diskussjoni finali kontinwazzjoni ta’ din l-istess
laqgħa.

4.2

Il-Kunsill qabel li dawn l-istess draft tal-financial statements jiġu preżentati
fil-laqgħa tal-lokalita li sejra issir illum stess wara li tintemm din il-laqgħa
tal-Kunsill.

5.0

Rapport Amministrattiv – April 2009 sa Diċembru 2009

5.1

Il-Kunsill ħa konjużjoni tal-kontenut ta’ dan ir-rapport inkluż il-kontijiet talKunsill u qabel li dan ir-rapport jiġi preżentat fil-laqgħa tal-lokalita li sejra
ssir is-Sibt 30 ta’ Jannar 2010 fit-3.30p.m.

5.2

Il-Kunsill ħa wkoll konjuzjoni tal-kontenut mal-Budget 2010, mal-Pjan ta’
attivita 2010 kif ukoll dwar il-pjan ta’ ħidma għas-snin 2010 sal-2013.
Il-Kunsill qabel li dawn ir-rapporti jiġu wkoll preżentati fil-laqgħa tal-lokalita
tal-Gudja li sejra ssir Sibt 30 ta’ Jannar 2010 eżattament wara din l-istess
laqgħa tal-Kunsill Lokali Gudja u wara issiru l-aggustamenti meħtieġa
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skond ix-xewqa tal-pubbliku, kif ukoll jaqbel lil Kunsill skond il-prijorita ta’
ħtiġijiet tal-lokalita tal-Gudja.

Peress li kien qed jagħmel il-ħin sabiex tingħata bidu għal-Laqgħa tal-Lokalita talGudja, l-Kunsill qabel li jaġġorna l-laqgħa għal nhar it-Tnejn 08 ta’ Jannar 2010
fil-5.30p.m. fuq l-istess agenda.

Joseph M. Formosa
Segretarju Esekuttiv

John-Mary Calleja
Sindku

