Minuti tat-tieni parti tas-sittax-il laqgħa tas-Sitt Kunsill Lokali għall-Gudja li saret
illum il-Ġimgħa 02 ta’ Lulju 2010.
Preżenti:

Sindku;
Viċi-Sindku;
Kunsilliera;

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Anthony Dalli u Mark Anthony Sammut

Skużat:

Kunsillier:

Osvaldo Pace

N.B: Is-Sur Anthony Dali daħal diskussjoni ta’ item 4.4 peress li ma kienx
notifikat dwar il-ħin preċiż tal-laqgħa.
Agenda:
1.

Approvazzjoni ta’ minuti –

2.

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

3.

Rapporti:a.
b.
c.

15/6 (26/05/2010)

Ilmenti
Ittri li ntbagħatu
Ittri li rċevejna

4.

Jum il-Gudja – programm

5.

Ittra ta’ l-awditur u risposta

6.

Fondazzjoni GAL Xlokk

7.

Ftehim fuq bażi PPP mal-Gudja United Football Club

8.

Finanzi
a.
b.
c.

9.

Petty Cash
Skeda ta’ pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Għeluq tal-laqgħa

Il-laqgħa bdiet fis-6.05p.m.
Is-Sindku u l-Kunsilliera qalu t-talba li ġiet dedikata għar-ruħ tas-Sur Vincent
Pace li ħalla din id-dinja nhar l-01 ta’ Lulju 2010.
Wara t-talba s-Sindku propona u l-Kunsill qabel li ssir minuta silenzju b’rispett lejn
is-Sur Vincent Pace (missier is-Sur Osvaldo Pace).
Il-Kunsill qabel ukoll li jintbgħatu l-kondoljonzi lis-Sur Pace u l-familjari tas-Sur
Vincent Pace.
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Wara l-Kunsill kompla fuq dawk l-items ta’ l-Agenda li kien għadhom pendenti.
4.0

Jum il-Gudja – programm

4.1

Banda. Fuq proposta tas-Sindku, il-Kunsill qabel li minħabba l-mewt tasSur Vincent Pace (missier is-Sur O Pace) ma tkunx ħaġa xierqa li filprogramm ikun hemm xi forma ta’ banda.
Il-Kunsill qabel li fiċ-ċirkustanzi, l-Kunsill għandu jinforma l-każini talbaned dwar dan u filwaqt li juri l-apprezzament tal-Kunsill dwar ir-rispons
pożittiv tagħhom li jipparteċipaw fil-programm ta’ Jum il-Gudja juri l-ħsieb
tal-Kunsill li jixtieq ikompli bit-taħdidiet sabiex iż-żewġ baned tal-Gudja
ikunu eqreb lejn il-Kunsill u jaħdmu fuq programmi ta’ parteċipazzjoni
b’risq ir-residenti tal-Gudja kollha.

4.2

Il-Kunsill approva dan il-porgramm għal Jum il-Gudja 2010 u qabel li dan
jintbagħat lir-residenti kollha tal-Gudja permezz tal-posta.
Tnejn 12 ta’ Lulju 2010 - Tqassim ta’ pakkett kotba ‘Ktieb Teżor’ lit-tfal li
deħlin kindergarden fejn il-Librerija Ġużeppi Zammit fid-9.30a.m.
Fun Run għal kulħadd f’risq Puttinu Cares fis-7.00p.m. mill-Pjazza talGudja
Wirja ta’ diversi Muturi differenti ġewwa l-Pjazza tal-Gudja mis-7.00p.m. ilquddiem
Tlieta 13 ta’ Lulju 10 – Ħarġa għal kulħadd ġewwa Għawdex
Erbgħa 14 ta’ Lulju 10 – Servizz b’xejn lil kulħadd ġewwa l-Berġa talGudja fejn se jkunu offruti diversi testijiet bħal Zokkor u Pressjoni, kif ukoll
reġistrazzjoni għal Kors ta’ First Aid u
reġistrazzjoni ghal Donaturi tal-Organi, mit-8.30a.m. sal-12.00p.m.
Logħba Football 7-a-side Taljani vs Ingliżi ġewwa l-Football Ground talGudja fis-7.00p.m. Gerijiet provduti mill-Kunsill Lokali Gudja.
Wirja ta’ l-arti msejħa ‘L-Ewwel Esperiment’ ġewwa l-iSkola Primarja talGudja mill-5.00p.m. sas-7.00p.m. mill-Artist Gudjan Vincent Cassar. Din
se tibqa miftuħa sal-Ġimgħa 16 ta’ Lulju 2010.
Ħamis 15 ta’ Lulju 2010 – Jum il-Gudja 2010
Workshops ta’ l-Arti għat-tfal ġewwa l-iSkola Primarja Gudja mill-Artist
Vincent Cassar mill-10.00a.m sa nofsinhar.
Wirja ta’ karozzi Toyota mill-Club Toyota MR2 Malta fi Triq Bir Miftuħ mis7.00p.m. il-quddiem
Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ġewwa l-Knisja Arċimatriċi u Arċipretali fis7.00p.m.
Tqegħid ta’ fjuri mill-Għaqdiet kollha tal-Gudja fuq il-Monument tal-Gwerra
biswit il-Knisja fit-7.45p.m.
Bidu tal-Lejla Sajfija b’Talent Gudjan kif ukoll se jkun hemm Michael
Robert Jackson u Mary Spiteri fi Triq Bir Miftuħ mit-8.00p.m. il-quddiem.

4.3

Fun Run. Fuq proposta tas-Sur Sammut il-Kunsill qabel li jkollu s-servizz
ta’ xi 10 voluntiera bħala diriġenti li jkun libsin ‘bibs’ apposta sabiex jagħtu
direzzjoni lil atleti li jkunu qed jieħdu sehem f’din il-funrun. Il-Kunsill qabel
ukoll li jkun hemm is-servizz ta’ żewġ pulizija bil-mutur.
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Il-Kunsill qabel ukoll li mat-tmiem din il-fun run kull atleta jingħata frotta
(banana, larinġa jew tuffieħa) u għalhekk il-Kunsill għandu jagħmel
arranġament meħtieġ dwar dan.
Il-Kunsill qabel li fit-tmiem tal-fun run għandu jkun hemm forma ta’ stand
żgħir fil-pjazza minfejn jitqassmu l-medalji u l-frott u l-ilma.
4.4

Ħarġa għal Għawdex. Il-Kunsill qabel illi malli tispiċċa l-ikla, jingħata sinja
li r-resonsabilita tal-Kunsill mar-restaurant tkun spiċċat u għalhekk
kulħadd ikun liberu li jagħmel kif ikun jixtieq. Jekk issir xi attivita bħal per
eżempju tombla din tkun inizjattiva personali li dwara l-Kunsill ma jkollux
x’jaqsam magħha.

6.

Fondazzjoni GAL Xlokk

6.1

Il-Kunsill qabel li jkompli jipparteċipa f’din il-fondazzjoni permezz tas-Sur
JM Formosa Segretarju Esekuttiv tal-Kunsill u li jagħmel dak kollu possibli
sabiex il-Gudja tikseb il-proġetti meħtieġa fi żmien opportune u dan skond
l-ispirtu tal-Fondazzjoni GAL Xlokk u fl-aħjar interess tan-nies tal-Gudja.
Il-Kunsill wera l-apprezzament tal-ħidma tas-Sur Joseph M. Formosa filFondazzjoni GAL Xlokk.

7.

Ftehim fuq bażi PPP mal-Gudja United Football Club

7.1

Is-Sur Baldacchino informa lill-Kunsill dwar kif il-Gudja United FC ingħata
draft ta’ ftehim u dwar ir-risposta tal-Gudja United FC datata 22 ta’ Ġunju
2010 fejn ġie propost is-segwenti:a.

perjodu ta’ sitt snin (150 siegħa) fil-ħinijiet ta’ bejn id-9.00a.m. u d9.00p.m. (preferibilment mid-9.00a.m. sal-5.00p.m.)

b.

L-ammont ikun ta’ 25 siegħa fis-sena (€80.00 għal kull siegħa
jinkera)

c.

L-ammont ta’ 500 siegħa kif propost mill-Kunsill jinbidel għal 25
siegħa.

Il-bqija ma jidhirx li hemm affarijiet li m’għandux għal fejn ma nifthemux.
7.2

Saret diskussjoni dwar il-ħtieġa li tfal u anke żgħażagħ għandhom
ikollhom opportunita fejn ikunu jistgħu jilgħabu l-ballun għaliex
preżentemetn dawn jilgħabu l-ballun f’postijiet pubbliċi fejn tista tiġri ħsara
fejn ikunu jilgħabu kif ukoll iweġgħu huma u kull min ikun għaddej millinħawi fejn ikun hemm logħob tal-ballun fit-toroq u postijiet pubbliċi.

7.3

Il-Kunsill qabel li r-relazzjoni tal-Kunsill mal-Gudja United FC għanda tkun
fuq bażi ta’ ħidma konġunta u ta’ l-aħjar interess għar-residenti kollha talGudja f’risq l-isport u saħħa fiżika u mhux sempliċiment kirja tal-ground.

7.4

F’dan l-ispirtu l-Kunsill qabel li ssir kontro porposta u jkompli bit-taħdidiet
mal-Gudja United FC bil-għan li dawn jiġu finalizzati u b’hekk issir ilprogress mixtieq.

7.5

Il-Kunsill ippropona li jnaqqas l-ammont ta’ siegħat għal 200 siegħa fuq
bażi ta’ terz (1/3 tal-ground) u jekk ikun hemm użu ta’ nofs (1/2) ground ta’
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kull siegħa issir sagħtejn (2) u jekk u meta jkun hemm użu tal-ground kollu
ta’ kull siegħa issir tlett (3) siegħat.
7.6

Il-Kunsill qabel li jinforma lil Gudja United FC dwar dan bil-miktub bil-għan
li dan il-ftehim jiġi konkluż u finalizatt malajr kemm jista’ jkun.

8.0

Finanzi

8.3.0

Talbiet għal xiri u xogħlijiet

8.3.1

Xiri ta’ żebgħa. Il-Kunsill qabel li tinxtara żebgħa għas-sinjali tat-toroq
ġewwa l-Gudja kif ukoll żebgħa għal xogħol fi Ġnien Raymond Caruana.

8.3.2

Xogħol ta’ konkos – fi Triq Ħal Tarxien fl-inħawi magħrufa ta’ l-Ingliża. IlKunsill qabel li jiġi ordnat dan il-konkos peress li huwa ta’ ħtieġa u
f’ammont żgħir.

8.3.3

Konkos fi triq li tagħti għal kamra tan-nar taċ-Ċintura. Il-Kunsill qabel li
jitlob il-perit ikejjel ix-xogħol meħtieġ.

8.3.4

Xogħol ta’ toroq u bankini. Il-Kunsill qabel li jkompli miexi bis-sejħa ta’
tenders għal road works u bankini taħt il-gwida tal-Perit tal-Kunsill.

8.3.5

Għotien tax-xelters. Il-Kunsill ġie infurmat illi għalkemm saru diversi
tentattivi sabiex jingħata l-aħjar pariri u tinkiseb stima tax-xogħol u
materjal meħtieġ, dan għadu ma sarx għliex il-furnitur potenzjali kellu
xogħol u impenji oħra ta’ urgenza.
Is-Sindku qal li qed issir dak kollu possibli li kull inkonvenjent jiġi eliminat
u li dak meħtieġ jinkiseb kemm jista jkun malajr.

8.3.6

Video Hall Porter. Il-Kunsill qabel li jintalbu quotations skond proċeduri
stabbiliti.

8.3.7

Light fittings fil-kantina tal-bini tal-Kunsill. Il-Kunsill qabel li peress li dan
huwa xogħol ta’ ħtieġa u urġenti għandu jitlob lil kuntrattur jagħmel ixxogħol għas-somma massima ta’ €240.00 plus VAT.

8.3.8

Tappijiet ħdejn ir-roundabout f’Dawret il-Gudja. Il-Kunsill qabel li jiġu
ordnati u mixtrija dawn it-tappijiet sabiex it-toqob ta’ l-arbli ma jkunux ta’
periklu u bil-għan li dawn it-toroq tkun jistgħu jintużaw meta u kif meħtieġ
mill-Kunsill.

8.3.9

Sinjal isfar quddiem id-dar numru 20 Triq id-Dejqa Gudja. Il-Kunsill qabel
li meta jkun hemm talba għal xi sinjali tat-toroq din għandha tkun bilmiktub sabiex wara li tiġi għall-attenzjoni tal-Kunsill, il-Kunsill ikun jista
jagħmel ir-rakkommandazzjoni meħtieġa lit-Trasport Malta.

9.0

Għeluq tal-laqgħa
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Kunsill Lokali Żgħażagħ. Il-Kunsill ġie nfurmat illi t-tlett proġetti magħżula
sabiex ikunu parzjalment iffinanzjati u implimentati kienu ta’ Qormi,
Bormla u Mtarfa.
Il-Kunsill ġie nfurmat dwar l-istedina tal-Ħamis 08 ta’ Lulju 2010 ġewwa sSala ta’ Mikiel Ang Grima Dar il-Meditterran għal Konferenzi, Belt fil11.00a.m.
Il-Kunsill ġie imħeġġeġ u qabel li jerġa japplika sabiex żgħażagħ Gudjani
ikollhom opportunita oħra għal esperjenza ta’ tagħlim fil-Kunsill Lokali
Żgħażagħ.

9.3

Il-laqgħa intemmet fit-8.10p.m.

Joseph M. Formosa
Segretarju Esekuttiv

John-Mary Calleja
Sindku

