Minuti għat-tlieta u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar il-Ġimgħa 30
ta’ Jannar 2015 fis-6.00pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:
Segretarju Eżekuttiv:

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Mark Anthony Sammut, Demelsa
Grech u Stefan Caruana
Joseph M. Formosa

Aġenda:1.

Approvazzjoni ta’ minuti:a.
Minuti 40/7
b.
Minuti 41/7
c.
Minuti 42/7

2.

Komunikazzjonijiet:-

c.

Sindku
Komunikazzjonijiet dwar xogħol tad-dekasteri:
i.
Viċi Sindku
ii.
Kunsillieri
Korrispondenza

a.

Ilmenti

a.
b.

3.

Rapporti:-

4.

Xogħlijiet Pendenti:a.
L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja
b.
Playing field fi Ġnien Raymond Caruana - Progress dwar manutenzjoni u
Kontijiet pendenti
c.
Triq Ħal Safi u bankina
d.
Triq Birżebbuġa
e.
Triq Ruzar Formosa
f.
CCTV cameras ġewwa l-Gudja
g.
Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja
United FC

5.

Laqgħa Pubblika:a.
Rapport Amministrattiv 2014
b.
Budġit 2015
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6.

30 ta’ Jannar 2015

c.

Dokument anċillari għal-laqgħa tal-lokalità 2015

a.
b.
c.

Petty Cash;
Skeda ta’ Pagamenti;
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Finanzi:-

7.

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

8.

Aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.07pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
1.

Approvazzjoni ta’ minuti:a.
Minuti 40/7
b.
Minuti 41/7
c.
Minuti 42/7

1.1

Il-minuti tal-laqgħat nru 40/7, 41/7 u 42/7 li ġew ċirkulati għand il-kunsillieri kollha
qabel il-laqgħa ġew meħuda bħala moqrija.
B’mod unanimu, il-Kunsill qabel u iddeċieda li dawn il-minuti jiġu approvati nem
con.

2.0

Komunikazzjonijiet

2.1.0 Sindku
2.1.1 Laqgħa tas-Sindki u Viċi Sindki f’Għawdex li saret fis-07 u t-08 ta’ Novembru
2014. Is-Sindku qal li peress li huwa ma setax jattendi għal din il-laqgħa huwa
kien ta d-delega lil Viċi Sindku s-Sur Baldacchino. Is-Sindku qal li l-attendenza
għal din il-laqgħa hija importanti għal Kunsill b’mod ġenerali u għalhekk huwa
xtaq jirringrazzja lil Viċi Sindku s-Sur Baldacchino talli aċċetta d-delega u attenda
għal din il-laqgħa ġewwa Għawdex minkejja li t-temp u l-elementi ma kinux
favorevoli li wieħed jitla’ Għawdex jekk mhux b’sagrifiċċju personali.
Is-Sindku qal li mat-tmiem din il-laqgħa ma kienx possibli li wieħed jirritorna għal
Malta peress li s-servizz tal-vapur ġie sospiż għal bosta drabi. Dan wassal li
s-Sur Baldacchino kellu jagħmel spiża żejda u huwa kien qed jirrakkomanda li
s-Sur Baldacchino jingħata rimbors ta’ xi spejjeż żejda li kien għamel
għas-somma ta’ €120. Fiċ-ċirkustanzi l-Kunsill qabel (is-Sur Baldacchino ma ħax
sehem fid-diskussjoni) u ddeċieda li dan ir-rimbors huwa ġust u raġonevoli u
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għalhekk għandu jingħata lis-Sur Baldacchino peress li dan kien għas-servizz
tal-Kunsill.
2.1.2 Xogħol ta’ manutenzjoni dwar drenaġġ f’Tal-Mitħna HOS. Is-Sindku qal li huwa
ta’ sikwit kien qed jirċievi ilmenti li dawn ir-residenti qegħdin inaddfu u jiftħu dan
il-pajp tad-drenaġġ bi spejjeż ta’ madwar €60 kull darba. Is-Sindku ppropona li
l-Kunsill għandu jingħata xogħol dwar li jaqla’ l-pajp li jinsab mirdum fil-passaġ,
jibdlu u jerġa’ jagħmel il-wiċċ wara li jingħata qlib li jassigura li ma jkunx hemm
lok ta’ sad. Fil-fehma tas-Sindku dan mhux xogħol maġġur u l-ispiża għall-Kunsill
ma għandix tkun waħda għolja. Saret diskussjoni. Il-Kunsill qabel u ddeċieda li:
a.
b.
c.

il-Kunsill jagħti lir-residenti likwidu apposta li jiftaħ id-drenaġġ.
Il-Kunsill jitlob lill-Awtorità tad-Djar sabiex tagħmel ix-xogħol meħtieġ.
Jekk wara żmien raġonevoli dan ix-xogħol ikun għadu meħtieġ, il-Kunsill
jagħmel dan ix-xogħol bi spejjeż għall-Kunsill.

2.1.3 Laqgħa li s-Sindku kellu mal-Prim Ministru u membri tal-Kanbinett riċentament u
li saret fil-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ. Is-Sindku qal li huwa attenda u ħa
sehem waqt din il-laqgħa. Is-Sindku qal li waqt din il-laqgħa huwa indirizza
lill-Prim Ministru u lill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari preżenti dwar diversi
ħtiġijiet u sfidi tal-Kunsill, fosthom dwar il-ħtieġa tal-Kunsill li jkollu sit li fuqu jibni
l-bini amministrattiv tiegħu, dwar ix-xogħol meħtieġ dwar ir-riġenerazzjoni ta’
Ġnien R. Caruana, dwar il-ħtieġa li titkompla u tinfetaħ ir-ring road billi jinfetħu
madwar żewġ plots, dwar li għandhom jiffondew il-ġibjuni, dwar li jiżdiedu
l-parkeġġ fil-Gudja u dwar l-iżvilupp kif propost mill-Ajruport Internazzjonali ta’
Malta fil-Gudja, il-Kunsill għandu jkun waqt id-diskussjonijiet sabiex jiġu mħarsa
l-interessi tal-Gudja b’mod ġenerali u b’mod speċjali l-interess tar-residenti kollha
tal-Gudja.
Is-Sindku qal li l-Prim Ministru wieġeb li dak li qed jingħad waqt il-laqgħa kien qed
jiġi rikordjat u li dwar dawk l-affarijiet li kien qed jissemmew sejra tittieħed azzjoni
pożittiva dwarhom fil-ħin u żmien l-aktar opportun.
2.1.4 Laqgħa tar-Reġjun – servizz ta’ wardens. Is-Sindku qal li riċentament kellu
laqgħa tar-Reġjun dwar is-servizz u xogħol tal-wardens u dwar iċ-ċitazzjonijiet u
edukazzjoni lir-residenti sabiex ikun hemm immaniġjar tat-traffiku aħjar u ħarsien
u sigurtà kemm għas-sewwieqa kif ukoll għal dawk li jkunu jimxu fit-triq.
Dwar it-traffiku li jidħol minn Triq il-Kappillan għal Triq Santa Marija u minn Triq
l-Annunajta, is-Sindku qal li l-Kunsill għandu jikseb il-ħin u l-ġranet tal-mużew
tal-bniet kif ukoll tas-subien sabiex dawn it-toroq jingħalqu għat-traffiku f’dawn
il-ħinijiet.
2.1.5 Kaxxa safra fi Triq l-Annunzjata katuniera ma’ Triq R. Caruana ħdejn il-bini
tal-Kunsill. Is-Sindku qal li kien qed jiġi ssuġerit illi din il-kaxxa s-safra ssir
loading/unloading f’diversi ħinijiet. Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel u ddeċieda li
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din il-kaxxa safra tiġi miżbugħa għal kaxxa bajda li fiha jkun jista’ jipparkja fiha
kulħadd u f’kull ħin.
2.1.6 Sinjali tat-traffiku. Is-Sindku qal li waqt il-laqgħa tar-Reġjun kien hemm tema dwar
li dawn is-sinjali tat-traffiku għandhom jirriflettu l-ħtiġijiet tal-lokal u mhux policy li
togħod għal kull lokalità irrespittivament id-daqs u tul tat-toroq rispettivi. Is-Sindku
qal li dwar dan sejjer issir rapport speċjalment dwar ipparkjar fil-kantunieri meta
t-triq fil-lokalità tkun inqas minn 5 metri jew anqas.
2.2.0 Komunikazzjonijiet dwar xogħol tad-dekasteri
2.2.1 Viċi Sindku
a.
Lampa Triq il-Fidwa. Is-Sur Baldacchino kien qed jinsisti li f’din it-triq
titwaħħal lampa. Huwa qal li qed jinsisti wkoll li jitwaħħlu u jibdew jixgħelu ż-żewġ
lampi fi Triq Mons. Pawlu Mallia u li jkun hemm lampa fi triq urbana fi Triq
Birżebbuġa. Is-Sur Baldacchino qal li kien qed jaħdem sabiex jitwaħħal fanal fi
Triq Sta Katarina kantuniera Triq id-Dejqa, il-Gudja.
Is-Sur Baldacchino qal li kien ukoll qed jikkonsidra l-aħjar metodu li jsir dawl wara
l-pitch tas-St. Patrick’s AC peress li kien qed jiġi rrapurtat abbuż. Is-Sur
Baldacchino qal li hemm il-ħsieb li jkun hemm xi sistema ta’ dawl solari u jaħseb
li din tkun l-aħjar u relattivamnt l-irħas.
2.2.2 Kunsillieri
a.

Mark Anthony Sammut

i.
Sports Day għall-familja – 22 ta’ Marzu 2015. Is-Sur Sammut qal li
kif informa fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill kien qed jiġi ppjanat li din l-attività
tittella fid-19 ta’ Marzu 2015 iżda din id-data kellha tiċċaqlaq għat-22 ta’ Marzu
2015. Dan ikun nofstanhar sports għall-familja ġewwa l-grawnd tal-Gudja United
FC u jintużaw sigħat mill-ftehim li l-Kunsill għandu mal-Gudja United FC dwar
l-użu tal-grawnd fuq il-bażi ta’ PPP. Il-Kunsill qabel li jħallas lill-kowċis u persuni
oħra professjonali li sejrin jassistu f’din l-attività.
ii.
Korsijiet tal-aerobics. Is-Sur Sammut qal li kien qed ikun hemm
domanda qawwija sabiex dawn il-korsijiet ikomplu. Fiċ-ċirkustanzi jidher li l-Iskola
Primarja mhux disponibbli u għalhekk hemm il-possibiltà li dawn isiru fl-Iskola St.
Joan Antide u jew fil-grawnd tal-Gudja United FC. Is-Sur Sammut qal li sejjer
jagħti dettalji oħra dwar dan fil-laqgħat li jmiss tal-Kunsill.
iii.
Ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi taż-żgħażagħ għal Kunsill Lokali
l-Gudja Vot16. Is-Sur Sammut qal li issa l-Ambaxxatriċi Ms. Bugeja għalqet l-età
ta’ 18-il sena, il-Kunsill ġie mitlub sabiex jerġa’ jaħtar ambaxxatur/triċi
taż-żgħażagħ Vot16. Il-Kunsill b’mod unanimu qabel li jirringrazzja lil Ms. Bugeja
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għall-ħidma tagħha u filwaqt li stedinha li tibqa’ taħdem fil-qrib mal-Kunsill,
xtaqilha kull suċċess fil-ħajja u ħidma tagħha kemm preżenti kif ukoll futura.
Il-Kunsill qabel li jibgħat ittra ċirkulari lir-residenti kollha tal-Gudja u wara
jipproċedi dwar l-għażla fuq l-istess bażi preċedenti meta kienet ġie magħżula
Ms. Bugeja bħala l-ewwel ambaxxatriċi taż-żgħażagħ sabiex ikun jista’ jimla din
il-ħatra.

b.

Demelsa Grech

i.
Korsijiet – Arti u Kraft. Ms. Grech qalet li dawn il-korsijiet jistgħu
jibdew fit-23 ta’ Frar 2015 fuq l-istess bażi preċedenti. Dwar il-kompetenza
tal-persuna li qed tmexxi dawn il-korsijiet, il-Kunsill ġie infurmat illi din il-persuna
hija reġistrata mal-ETC bħala għalliema.
ii.
Kors tal-beading. Ms. Grech qalet li dan il-kors jista’ jibda l-Ġimgħa
27 ta’ Frar 2015 fuq bażi preċedenti. Peress li ma hemmx tfal jattendu għal dan
il-kors, il-Kunsill ġie infurmat li l-persuna li qed tmexxi dan il-kors sejra biss iġġib
referenza fejn tmexxi korsijiet simili.
iii.
Użu liberu tal-kamra tal-LLL ġewwa l-Iskola Primarja. Ms. Grech
qalet li l-Kunsill kien għadu qed jistenna l-abboz tal-ftehim mingħand il-Ministeru
tal-Edukazzjoni u Xogħol. Għalhekk għalissa l-korsijiet sejrin jerġgħu ssiru
fil-Librerija G. Zammit li ukoll tinsab fl-Iskola Primarja fejn fiha wkoll jinsab
temporanjament l-uffiċċju tal-Kunsill.
c.

Stefan Caruana

i.
Mapep ta’ informazzjoni fil-Gudja. Is-Sur Caruana qal li kif kien
informa lill-Kunsill fil-laqgħa preċedenti huwa kien qed jaħdem sabiex fil-Gudja
jitpoġġew diversi mapep f’postijiet importanti. Dawn il-pjanti juru dwar dak li jkun
hemm fil-madwar li sejjer ikun b’erba’ lingwi. Qed jiġi negozjat l-aħjar ftehim
sabiex l-ispiża tal-Kunsill tkun waħda minima iżda żgur li l-prodott finali jkun
professjonali li jiġbed in-nies li jaraw il-ġmiel, l-istorja, l-artikettura u l-kultura
tal-Gudja. Is-Sur Caruana qal li kien sejjer jinforma lill-Kunsill dwar il-progress
minn żmien għal żmien. Il-Kunsill approva u qabel dwar dak li qal is-Sur Caruana.
ii.
Programm ta’ Erba’ Staġuni. Is-Sur Caruana qal li minħabba
ċirkustanzi li l-ewwel attività taħbat fi żmien tal-elezzjoni huwa kien qed jipproponi
li din id-data tiċċaqlaq għal data oħra kif japprova d-Dipartiment tal-Gvern Lokali.
Il-Kunsill approva u qabel dwar dak li qal is-Sur Caruana.
2.3.0 Korrispondenza

5|Paġna

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 43/7

30 ta’ Jannar 2015

2.3.1 Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-korrispondenza kemm dik li rċieva kif ukoll dwar dak li
ntbagħat u l-Kunsill iddeċieda li jkompli jsegwi dak meħtieġa fl-aħjar interess
tal-Kunsill.
3.0

Rapporti

3.1.0 Ilmenti
3.1.1 Il-Kunsill ħa wkoll konjizzjoni ta’ ilmenti oħra li waslu għand il-Kunsill u ngħata
tagħrif dwar twiġibiet u kif aġixxa l-Kunsill sabiex dawn l-ilment jiġu trattati b’mod
pożittiv u li min ikun għamel xi ilment jingħata tweġiba sodisfaċenti dwar dak li
jkun qed iwettaq il-Kunsill dwar l-ilment li jkun wasal għand il-Kunsill.
4.0

Xogħlijiet Pendenti

4.1.0 L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja.
4.1.1 Il-Kunsill sejjer jitlob ir-risposta għall-proposta tal-Kunsill f’dan ir-rigward.
4.2.0 Playing field fi Ġnien Raymond Caruana - Progress dwar manutenzjoni u
Kontijiet pendenti.
4.2.1 Il-Kunsill ġie infurmat li qed ikun hemm insistenza mal-furnitur Forestals sabiex
l-ajruplan jiġi mwaħħal fi żmien qasir u x-xogħol ta’ manutenzjoni jibda fl-aqsar
żmien. Iż-żebgħa tal-art tibda f’Marzu 2015 kif idġà maqbul.
4.3.0 Triq Ħal Safi u bankina .
4.3.1 Il-Kunsill huwa infurmat dwar il-ħtieġa ta’ kulvert.
4.4.0 Triq Birżebbuġa.
4.4.1 Il-Kunsill huwa infurmat li sejrin jiġu inkorporati s-servizz u jsir xogħol fuq
l-bankina u fejn ikun possibli xogħol ta’ asfaltar b’mod li jiġu evitati spejjeż żejda
skont kif ikun meħtieġ f’din it-triq peress li mhux triq li minnha jgħaddi ħafna
traffiku.
4.5.0 Triq Ruzar Formosa.
4.5.1 Il-Kunsill qabel li għandu jkompli bil-pressjoni sabiex ix-xogħlijiet jibdew minn
Transport Malta b’materjal addattat u mhux b’asfalt sabiex jiġi rispetat l-ambjent.
4.6.0 CCTV cameras ġewwa l-Gudja.
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4.6.1 Il-Kunsill qabel li jagħmel pressjoni fuq ir-Reġjun sabiex isir il-progress meħtieġ
peress li dawn il-cameras huma meħtieġa sabiex iħarsu l-ambjent fil-Gudja.
4.7.0 Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja United FC.
4.7.1 Il-Kunsill qabel u f’dan il-ftehim ikun hemm ukoll id-diriġenti tan-nursery tal-istess
club sabiex b’hekk jiġi assigurat li jsir l-aħjar użu minnu u li dan l-apparat jiġi
protett kif jixraq. Il-Kunsill qabel li jagħmel dak kollu possibli sabiex jiġu
organizzati korsijiet dwar l-użu ta’ dan l-apparat. Għal dawn il-korsijiet hemm
ix-xewqa li jattendu kemm kunsilliera kif ukoll dawk kollha interessati li jistgħu
jagħmlu użu minn dan l-apparat li ma jkunx biss għad-dispożizzjoni tal-Gudja
United FC u n-nursery tal-istess club.
5.0

Laqgħa Pubblika

5.1

Rapport Amministrattiv 2014. Il-Kunsill aċċetta u approva dan ir-rapport kif
ippreżentat (dok A).

5.2

Budġit 2015. Il-Kunsill qabel li japprova d-draft tal-budġit 2015 kif ippreżentat iżda
dan għandu jiġi preżentat fil-laqgħa għal lokalità. Wara din il-laqgħa annwali
tal-lokalità, il-Kunsill jemenda d-draft budġit kif ikun meħtieġ, iżda jekk ma jkunx
hemm bidliet proposti mill-pubbliku, il-Kunsill jaddotta l-istess draft baġit 2015
bħala l-baġit 2015 uffiċjali u jiġi preżentat mal-Financial Statements għas-sena li
għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2013 (dok B).

5.3

Dokument anċillari għal-laqgħa tal-lokalità 2015 (dok Ċ).
a.
somarju dwar Pjan ta’ Ħidma Jannar 2015 sa Diċmebru 2017. Il-Kunsill ħa
konjizzjoni ta’ dan id-dokument u qabel li jiġi għall-preżentazzjoni u approvazzjoni
waqt il-laqgħa pubblika li ssejħet fit-30 ta’ Jannar 2015.
b.
Sfidi quddiem il-Kunsill. Il-Kunsill ħa konjizzjoni ta’ dan id-dokument dwar
l-isfidi lli għandu l-Kunsill għas-sena 2015 u qabel li dan id-dokument għandu jiġi
preżentat waqt il-laqgħa għall-lokalità li ssejħet għat-30 ta’ Jannar 2015.

6.0

Finanzi

6.1

Petty Cash; Il-Petty Cash għax-xhur ta’ Novembru u Diċembru 2014 fl-ammont
ta’ €45.58 u €77.24 rispettivament ġew approvati.

6.2

Skeda ta’ Pagamenti. L-iskeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ Diċembru 2014
għas-somma totali ta’ €12,419.53 ġiet approvata kif ippreżentata wara li ġew
imwieġba xi mistoqsijiet dwar xi ammont kif murija fl-istess skeda.
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6.3.0 Talbiet għal xiri u xogħlijiet.
6.3.1 Il-Kunsill qabel u approva x-xiri ta’ servizzi u materjal kif imsemmija f’dawn
il-minuti aktar ‘il quddiem.
6.3.2 Xiri u xogħlijiet oħra.
a.
b.
c.

Bollard fi Triq Joseph Pace.
purtieri u blinds fil-bini tal-Kunsill 88 Triq R. Caruana
friġġ għall-użu tal-Kunsill fi Triq R. Caruana

7.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

7.1

Peress li l-ġenda ġiet eżawrita, is-Sindku għalaq il-laqgħa fis-7.10pm u aġġorna
għad-19 ta’ Frar 2015 fis-6.00pm fuq aġenda li tiġi ċirkulata għand il-kunsillieri
kollha qabel il-laqgħa.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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