Minuti għat-tieni parti tad-disa’ laqgħa tas-Sitt Kunsill Lokali għall-Gudja li saret
illum il-Ġimgħa 26 ta’ Frar 2010.
Preżenti:

Sindku;
Viċi-Sindku;
Kunsilliera;

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Osvaldo Pace u Mark Anthony Sammut

Skużat:

Kunsillier;

Mark Anthony Sammut

Agenda:
1.

Approvazzjoni ta’ minuti – 08A/6 (31/01/2010) u 08B/6 (08/02/2010)

2.

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

3.

Laqgħa Pubblika Minuti – diskussjoni u azzjoni meħtieġa

4.

Kodiċi ta’ Etika – diskussjoni u approvazzjoni

5.

Kunsill Lokali Żgħażagħ Minuti - diskussjoni

6.

Finanzi
a.
b.
c.

7.

Petty Cash
Skeda ta’ pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Għeluq tal-laqgħa

Il-laqgħa bdiet fis-5.45p.m.
Is-Sindku u l-Kunsilliera qalu t-talba.
Attendenza
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku qal li Segretarju Esekuttiv kien infurmaħ illi lKunsillier Mark Anthony Sammut kien infurmah permess ta’email li ma setax
jattendi ghal din il-laqgħa peress li ikun fuq spedizzjoni tal-President’s Award li
ilha booked mis-sena l-oħra u ma setax immexxiha għal data oħra.
Il-Kunsillier MA Sammut talab lis-Segretarju Esekuttiv sabiex meta jkun hemm lok
fil-kommunikazzjonijiet iressaq il-messaġ tiegħu dwar il-ħidma taħt id-dekasteru
tiegħu. Il-Kunsill ħa konsiderazzjoni ta’ dan u qabel unanimament li għal kull fini
ta’ rassenja u reġistrazzjoni ta’ attendenza, is-Sur MA Sammut jiġi kunsidrat li
għandu jiġi skużat.
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1.0

Approvazzjoni ta’ minuti – 08A/6 (31/01/2010) u 08B/6 (08/02/2010)

1.1

Il-minuti tal-laqgħat kif hawn fuq indikati li ġew ċirkulati għand il-Kunsilliera
kollha qabel il-laqgħa ġew approvati nem con.

1.2.0

Punti li qamu mill-minuti

1.2.1

Saret referenza għal para 2.1.2 tal-minuti 08B/6 (08/02/2010) fejn ġie
preċiżat li l-Kunsill li l-Kunsill qabel unanimament li Segretarju Esekuttiv
preżenti jkompli f’din il-kariga għal mhux inqas minn tlett snin oħra wara li
jagħlaq il-61 sena u li dan għandu jiġi komunikat lid-Direttur tal-Gvern
Lokali kif ukoll lis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali
Dr. Chris Said sabiex jagħtu l-approvazzjoni kif tkun meħtieġa.

1.2.2

Jum il-Qari. Is-Sur Pace xtaq jippreċiża li għalkemm kienu qed isiru
preparamenti li jum il-Qari ġewwa l-Gudja jssir fil-15 ta’ Marzu 2010 din iddata għada mhux defenittiva u li dan jista’ ssir f’data oħra aktar tard.

1.2.3

Ċentru ta’ taħrig, edukattiv u rikreattiva għal persuni anzjani. Il-Kunsillier
Sur Anthony Dalli qal li l-ftehim ma l-iSkola Primarja Gudja Kulleġġ San
Benedittu ġie iffirmat uffiċjalment u għalhekk sejjer ikompli bit-tentattivi
tiegħu li jagħmel kuntatt mal-Onor. Mario Galea Segretarju Paralmentari
għall-Anzjani sabiex tinkiseb kull għajnuna possibli fit-twettieq u maniġjar
ta’ dan il-proġett.
Is-Sur Dalli qal ukoll li peress li sar dan il-ftehim issa sejjer ikun aktar
possibli li l-Kunsill japplika għal fondi flimkien mal-MEUSAC sabiex dan
ikun iċ-Ċentru ġewwa l-Gudja dwar il-Life Long Learning li jkun ferm ta’
siewi għal ħajja aħjar lill-anzjani tal-Gudja.

2.0

Kommunikazzjonijiet

2.1.1

Sigurta ġewwa l-Gudja. Is-Sindku qal li kellu laqgħa ta’ rutina ma’ liSpettur tal-Pulizija dwar diversi aspetti tas-sigurta ġewwa l-Gudja u dwar
kriminalita fosthom il-frodi.
Is-Sindku talab lill-kunsilliera kollha li fejn isiru jafu dwar xi ħaġa li tolqot ilkriminalita’ jew nuqqas ta’ sigurta ġewwa l-Gudja dawn għandhom
javviċinawh minnufih b’mod diskrett u bl-akbar konfidenzjalita sabiex
flimkien mal-Pulizija jittieħdu l-passi neċessarji bil-għan li l-ħajjar fil-Gudja
tkun serena u jkun hemm serħan tal-moħħ għal kulħadd.

2.1.2

Laqgħa dwar iż-żjara tal-Papa fis-17 u fit-18 t’April 2010. Is-Sindku qal li
kellu laqgħa ma’ Dr. Chris Said dwar din iż-żjara u dwar il-ħtieġa ta’ miżuri
fosthom li ma jinħarġux permessi mill-Kunsill Lokali fit-toroq minn fejn se
jgħaddi l-Papa, sabiex meta l-Papa jkun fl-inħawi tal-Gudja, din iż-żjara
tkun waħda memorabbli u ta’ suċċess u li kull min jixtieq jara l-Papa
Benedittur XVI jkun jista jagħmel dan bla ebda tfixkil.
Is-Sindku qal ukolll illi l-Kunsill qed jitlob lill-organizzaturi ta’ din iż-zjara
sabiex il-Kunsill ikun preżenti peress li l-Papa sejjer jinżel u jħalli Malta
mill-Mitjar Internazzjonali ta’ Malta li jinstab fil-konfini ġejofrafiċi tal-Gudja.
Is-Sinkdu qal ukoll illi l-Kunsill qed japplika u jitlob fondi dwar toroq filkonfini tal-Gudja li ndirettament serjin jiġu nvoluti f’din iż-żjara tal-Papa u
għalhekk għandhom jiġu rranġati kif jixraq.
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Is-Sindku qal ukoll illi f’toroq arterjali madwar il-Gudja x-xogħlijiet
meħtieġa sejrin issiru mill-organizzaturi taż-żjara u mill-Gvern Ċentrali.
Is-Sindku qal ukoll illi l-Kunsill qed jikkopera dwar dak kollu meħtieġ
sabiex din iż-żjara tal-Papa tkun waħda ta’ suċċess u li n-nies tal-Gudja
jkunu jistgħu jipparteċipaw fiha bl-aħjar mod possibli.
2.2.0

Viċi-Sindku

2.2.1

Art żdingata ħdejn il-Palazz ta’ Bettina, Gudja. Is-Sur Baldacchino qal li
peress fil-Gudja hemm ħtieġa kbira ta’ postijiet rekrejattivi huwa mportanti
li l-Kunsill japplika għad-devoluzzjoni ta’ din l-art sabiex issiru proġetti ta’
siewi għan-nies tal-Gudja.
Saret diskussjoni dwar iż-żmien li wieħed jista jitlob li din l-art tgħaddi
għand il-Kunsill peress li l-Kunsill diġa applika li Ġnien Raymond Caruana
għandu jgħaddi għand il-Kunsill u li parti minnu jsir Ċentru Ċiviku u parti
oħra tibqa għall-Ġnien u skopijjiet rikrejattivi.
Il-Kunsill qabel li peress li l-Kunsill għandu nformazzjoni li l-art qrib ilPalazz ta’ Bettina hija art tal-Gvern, il-Kunsill għandu japplika sabiex
jikseb din l-art għall-skopijiet rikrejattivi.

2.2.2

Softarea – 31 ta’ Marzu. Is-Sur Baldacchino qal li hija xewqa tiegħu li dan
il-ġnien għalkemm żgħir, jiġi rranġat u jibda jidgawda minn nies ta’ dawn linħawi.
Is-Sur Baldacchino qal li x-xogħol ta’ embellishment għandu jibda billi ssir
sorveljanza li l-inħawi jinżammu nodfa u bla imbarazz li qed jitpoġġa minn
resident fil-qrib u li qed iħammeġ l-ambjent.
Is-Sur Baldacchino qal ukoll illi sejjer jara x-riżorsi hemm meħtieġa u
jikkordina x-xogħol flimkien ma’ l-impjegati tal-Kunsill sabiex issir xogħol
meħtieġ skond il-prijorita ta’ xogħol tal-Kunsill.
Is-Sur Baldacchino qal ukoll illi dan ix-xogħol ta’ embellishment jista jidħlu
fih kuntratturi wara li jinkisbu quotations dwar dan ix-xogħol u xogħol ieħor
simili u bżonnjuż ġewwa l-Gudja.

2.2.3

Separazzjoni dwar l-iskart. Is-Sur Baldacchino qal illi kellu diversi laqgħat
mad-diriġenti tal-GreenPak dwar Bring in banks ġewwa l-Gudja.
Is-Sur Baldacchino qal illi fil-fehma tal-GreenPak u tar-residenti tal-Gudja
dan il-proġett kien suċċess u li għandu jkompli jiżviluppa. Is-Sur
Baldacchino qal li kienu tpoġġew tlett settijiet ta’ Bring in banks oħra,
wieħed fi Triq il-Pluvieri, ieħor fi Triq il-Palazz u l-ieħor fi Triq ix-Xlejli
ġewwa l-Gudja.

2.2.4

Dawl tal-Milied fir-roundabout fid-daħla tal-Gudja. Is-Sur Baldacchino qal
illi l-Kunsill jeħtieġ li jkompli jinsisti mal-ELC li qed jieħdu ħsieb din irroundabout illi jagħmel dak kollu meħtieġ sabiex issir il-kommunikazzjoni
meħtieġa kif issir f’inħawi oħra f’Malta u b’hekk din ir-roundabout tkun
tixgħel bħal bnadi oħra madwar Malta u Għawdex.

Il-Ħames Kunsill Lokali
Laqgħa Nru: 09/6

26 ta’ Frar 2010

2.3.0

Kunsilliera

2.3.1

Sur Osvaldo Pace
a.
Kunsill taż-Żgħażagħ Gudja. Is-Sur Pace qal li l-Kunsil tażŻgħażagħ qed jiltaqa regolarment sabiex iħejji proġett kif meħtieġ. Saret
diskussjoni u l-Kunsill qabel li jiltaqa formalment mal-membri kollha talKunsill Lokali Żgħażagħ nhar il-Ħamis 11 ta’ Marzu 2010 fil-5.30p.m.
Is-Sur Pace qal li dan il-Kunsill Lokali Żgħażagħ jista ikun ta’ siewi kbir filħidma tal-Kunsill billi jiġi ffurmat bħala sotto kumitat li jkun jista’ jgħin
f’diversi proġetti tal-Kunsill speċjalment billi tinħoloq kommunikazzjoni
aħjar mar-residenti kollha tal-Gudja.

2.3.2

Sur Anthony Dalli
a.
Ċentru ta’ taħriġ. Il-Kunsillier A. Dalli qal li qed jistenna bil-ħerqa li
tkun hemm laqgħa mal-Onor. M. Galea dwar l-għajnuna u l-kooperazzjoni meħtieġa sabiex dan iċ-ċentru jkun ta’ suċċess.
Is-Sur Dalli qal li qed tiġi preparata ittra ċirkulari lir-residenti kollha talGudja sabiex issir magħruf aktar l-interess tar-residenti tal-Gudja kemm
dwar minn sejjer jiġi f’dan iċ-ċentru kif ukoll dwar min ikun jista’ jikkopera
mal-Kunsill sabiex dan iċ-ċentru jkun wieħed ta’ referenza u b’hekk
jinkiseb aktar ġid għall-anzjani tal-Gudja.
b.
Ħarġa għal Jum l-Omm 09 ta’ Mejju 2010. Is-Sur Dalli qal li
għandha issir ħarġa sabiex jiġi ċċelebrat dan il-Jum. Saret diskussjoni
dwar kif il-Kunsill għandu l-prassi li jsiru ħarġiet għal-kulħadd għaliex
b’hekk jiġi inkluzz kulħadd u ma jkunx hemm l-esklużjoni ta’ ħadd u lfinanzi tal-Kunsill ikunu jistgħu jaqdu aktar ħtiġijiet tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel illi għandha ssir ħarġa għall-kulħadd. Il-Jum issuġġerit
huwa 04 ta’ Mejju 2010. Il-jum ta’ din il-ħarġa għal kulħadd jiġi konfermat
aktar tard meta jiġi assigurat li din il-ħarġa ma taħbatx ma ebda attivita
oħra ġewwa l-Gudja. Għal din il-ħarġa għal kulħadd is-Sindku ħeġġeġ lil
kunsilliera kollha sabiex jaħdmu flimkien sabiex din il-ħarġa tkun ta’
suċċess u fejn il-Kunsill ikun jista juri li l-ħidma tal-Kunsill hija ta’ fejda
għal kulħadd.

2.3.3

Sur Mark Anthony Sammut
Is-Sur Joseph M. Formosa qara l-messaġ datat 25 ta’ Frar 2010 talKunsillier MA Sammut
a.
Proġett Sport KMS, After School Sports u Youths on the Move.
Dawn l-attivitajiet għas-sena 2009 ġew ko-finanzjati fejn il-Kunsill kellu
joħroġ €1430 bħala 50% tiegħu tal-iskema After School Sports li kienet
tħallset kollha mill-KMS u għandu jirċievi €501 mill-KMS bħal 50% taliskema Youths on the Move li għandha tkun imħallsa kollha mill-Kunsill
b.
Finanzjament ta’ Proġetti mal-MEUSAC - Proġetti Turistiċi filVillage Core. Il-proġett taz-zuntier jista ikun aktar eliġibbli minn dak ta’ Bir
Miftuħ minħabba li dik tinsab f’żona rurali.
Dan ma jfissirx li ma għadniex nesploraw l-possibilita li napplikaw ukoll
għal Bir Miftuħ għax kollox jiddependi mill-applikazzjonijiet l-oħra.
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F’dan l-istadju huwa importanti li jkollna proġett kemm jista’ jkun fi stat
avvanzat u għaldaqstant il-proġett taz-zuntier jidher li jsir aktar possibli.
Huwa meħtieġ li nkellmu lil Arċipriet sabiex naraw li bħala parroċċa
kellhomx xi ħaġa f’moħħhom fosthom il-pjanti meħtieġa dwar xogħol
previst.
Meta jkollna l-pjanti f’idejna nistgħu napplikaw għand il-MEPA u jekk izzuntier huwa kollu tal-Knsija għandha ukoll ninvolvu l-Kurja f’dan ilproġett.
Is-Sindku qal li dan il-proġett għandu jiġi diskuss mal-Arċipriet Fr. Martin
Cardona fil-laqgħa li għandha ssir fi żmien qasir. Is-Sindku qal li huwa
importanti li materjal eżistenti li jeżisti f’dan iz-zuntier għandu jiġi restawrat
u jista isir dawl imxerred ma’ l-art sabiex tinħoloq atmosfera ta’ dawl li lfaċċata tal-Knisja toħroġ aħjar. Il-ħitan tal-konkos madwar iz-zuntier kif
ukoll il-ħadid għandhom jiġi restawrati u jinbidu b’materjal li jkun aktar
jixraq ma’ faċċata hekk sabiħa tal-Knisja Arċimatriċi.
c.
Data ta’ meta jiltaqa l-Kunsill. Is-Sur Sammut qal li jkun tajjeb li
ma l-għeluq tal-laqgħa nagħmlu data ta’ meta jkun imiss li jiltaqa l-Kunsill
sabiex wieħed ikun jista jippjana ċertu affarijiet mingħjar ma jitlef il-laqgħa
tal-Kunsill. Is-Sur Sammut qal li preferibbilment tiġi evitata l-Ġimgħa
peress li kultant nhar ta’ Ġimgħa huwa ma jkunx jista jattendi minħabba
impenji oħra.
3.0

Laqgħa Pubblika Minuti – diskussjoni u azzjoni meħtieġa

3.1

Il-minuti tat-30 ta’ Jannar 2010 ġew diskussi u approvat nem con millKunsill Lokali Gudja waqt din il-laqgħa tal-Kunsill. Dawn il-minuti iffurmaw
parti integrali minn din il-laqgħa tal-Kunsill Lokali għall-Gudja.
Il-Kunsill qabel li ssir korrezjoni li fejn hemm il-kelma Caruana din
għandha ssir Cutajar. Il-Kunsill qabel ukoll illi l-ħidma tal-Kunsill għandha
tkun aktar magħrufa qalb ir-residenti u għandu jsir aktar sforz sabiex irresidnti jersqu aktar lejn il-Kunsill sabiex jipparteċipaw u jgħinu fid-diversi
dekasteri tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel li għandha ssir ħidma sabiex fejn huwa meħtieġ il-konfini
tal-Kunsill Lokali Gudja għandhom jinbidlu u jiġu rranġati sabiex ikunu
aktar bis-sens u tinħoloq rejalta ġeografika tal-konfini tal-Gudja
Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill għandu mmedjatament jibda billi jitlob li
l-konfini ta’ fejn tidħol il-Kappella ta’ Loretu kemm il-Kappella kif ukoll ilteritorju ta’ madwar għandhom ikunu kompletement fil-konfini tal-Gudja.
Il-Kunsill qabel ma dak li qal is-Sur Baldacchino u qabel li jibdew ittaħdidet mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar dawn il-konfini.

4.0

Kodiċi ta’ Etika – diskussjoni u approvazzjoni

4.1

Is-Sindku qal li l-għan ta’ dan il-kodiċi hu li jispeċifika l-livelli ta’ mġieba
mistennija mir-rappreżentanti eletti fil-livelli kollha tal-Gvern Lokali fil-qadi
ta’ dmirijiethom u li jinforma liċ-ċittadini bil-livell ta’ mġieba li huma
għandhom jistennew bi dritt mingħand ir-rappreżentanti eletti biex
jirrapreżentawhom fuq livell ta’ Gvern Lokali.
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4.2

Ir-rappreżentanti eletti għandhom il-kariga tagħhom stabbilita bil-liġi u
għandhom jaġixxu skond il-liġi l-ħin kollu.

4.3

Is-Sindku ħeġġeġ sabiex il-Kunsilliera kollha għandhom ikunu familjari u
jaġixxu dejjem skond dawn il-kodiċi għaliex b’hekk jinkiseb l-akbar rispett
u ħidma pożittiva bejn il-kollegi tar-rappreżentanti eletti l-istaff tal-Kunsill u
l-pubbliku li għalih jaħdem il-Kunsill Lokali Gudja u kull kunsilli ieħor
f’Malta u Għawdex.

5.0

Kunsil Lokali Żgħażagħ

5.1

Is-Sur Pace ta’ rendikont ta’ kif inħoloq dan il-Kunsill Lokali Żgħażagħ
ġewwa l-Gudja.

5.2

Is-Sur Pace spjega l-oġġettivi ta’ dan il-Kunsill u li kif qed jitmexxa sabiex
il-membri ta’ dan il-Kunsill ikollhom taħriġ fil-ħidma tal-Kunsill Lokali.

5.3

Il-Kunsill qabel li jagħti kull sapport u għajnuna fil-ħidma u tmexija ta’ dan
il-Kunsill Lokali Żgħażagħ speċjlament dwar il-proġett li għandhom kemm
jagħżlu u jissottomettu fi żmien qasir.

5.4

Il-Kunsill qabel li jgħin liż-żgħażagħ fit-time management tagħhom u li
jkunu aktar iffokkati dwar il-ħdima tagħhom sabiex jirnexxu aktar sew flistudju personali kif ukoll fil-ħidma u progress tal-Kunsill taż-Żgħażagħ.

5.5

Il-Kunsill qabel ukoll illi l-website tal-Kunsill għandha tkun aktar interattiva
u li l-Kunsill għandu jesplora l-possibilita li jkollu t-teknoloġija meħtieġa
dwar Facebook u mezzi oħra moderni meħtieġa fil-kommunikazzjoni
moderna.

6.0

Finanzi

6.1

Petty Cash. Il-Kunsill ra u approva n-nefqa ta’ €68.43 għax-xahar ta’
Jannar 2010 kif preżentata lill-Kunsill

6.2

Skeda ta’ pagamenti. Il-Kunsill ra u approva n-nefqa ta’ €15,228.96 għaxxahar ta’ Frar 2010 kif preżentata lil Kunsill u dan wara spjegazzjoni kif
mitluba mill-Kunsilliera preżenti.

6.3.0

Talbiet għal xiri u xogħlijiet.

6.3.1

Cordless speaker/magaphone
Sitt bankijiet
Tlett planters
Sitt fanali fuq sistema solari.
Il-Kunsill qabel li jintalbu quotations dwar ix-xiri ta’ dawn l-affarijiet li huma
meħtieġa fil-ħidma tal-Kunsill.

7.0

Għeluq tal-laqgħa

7.1

Ilmenti. Is-Sindku qal li l-Kunsilliera huma mħeġġa li jaraw l-lista dwar lilmenti sabiex b’hekk issir ħidma dwar dawk l-ilmenti pendenti minn żmien
għal żmien sabiex b’hekk il-ħidma tal-Kunsill tkun aktar effettiva.
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Ittri li rċevejna u ittri li ntbagħatu. Is-Sindku stieden lill-kunsilliera kollha
sabiex jattendu fl-uffiċini tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jaraw lkorrispondenza tal-Kunsill u jagħmlu r-rejazjoni tagħhom skond kif ikun
meħtieġ.
Is-Sindku qal ukoll illi huwa ferm importanti li l-Kunsilliera jaraw il-memos
tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali speċjalemnt skond dawn kif jolqtu ddekasteri rispettivi ta’ kull Kunsillier.

7.3

Financial Statements April 2009 sa Diċembru 2009. Il-Kunsill ta’
konjuzjoni ta’ adġustamenti li saru wara li-draft tal-financial statements
ġew approvati u qabel li dawn il-financial statements April 2009 sa
Diċembru 2009 għandhom jiġu approvati u għandhom jiġu iffirmati misSindku u s-Segretarju Esekuttiv u jipproċedu skond proċeduri stabbiliti
dwar l-accountability u awditjar tal-finanzi tal-Kunsill.

7.4

Budget 2010. Il-Kunsill għamel referenza għall-allokazzjoni taħt iddekasteri tal-Viċi-Sindku u qabel li n-nefqa dwar manutenzjzoni ta’ street
lighting għandha tiġi konsidrata li tifforma parti mill-finanzjament ta’ lamministrazzjoni.

7.5

Il-Kunsill qabel illi l-laqgħa li jmiss tal-Kunsill sejra ssir nhar il-Ħamis 18 ta’
Marzu 2010 fis-6.00p.m.

7.6

Il-laqgħa spiċċat fid-8.45p.m.
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