Minuti tat-tnejn u ħamsin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali għall-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar it-Tlieta 28 ta’
Lulju 2015 fil-5.00pm.
Preżenti:

Sindku
Viċi Sindku
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Aġent Segretarju Eżekuttiv
Corporate Services Executive
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Skużati:
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Demelsa Grech
Ranier Busuttil
Joseph M. Formosa

Mark Anthony Sammut u Stefan Caruana
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Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 50/7 – 18 ta’ Ġunju 2015

2.

Komunikazzjonijiet:
a.
Sindku
b.
Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri:
i.
Viċi Sindku
ii.
Kunsillieri
c.
Korrispondenza

3.

Rapporti:
a.

Ilmenti

4.

Proġett ta’ Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa – bankini u resurfacing – pendenzi,
kontijiet u pagamenti

5.

Finanzi:
a.
b.
c.

6.

Petty Cash
Skeda ta’ Pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Temi u Xogħlijiet Pendenti:
a.
L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja - żviluppi
b.
Playing field fi Ġnien Raymond Caruana - Progress dwar
manutenzjoni u kontijiet pendenti
c.
Triq Ruzar Formosa - progress
d.
CCTV cameras ġewwa l-Gudja – progress mar-Reġjun
e.
Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja
United FC u l-Youth Nursery
f.
Xogħlijiet ta’ konkos/asfaltar fi Triq Victor Pasmore u Triq tal-Lampat
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Proġett ta’ restawr – progress dwar l-applikazzjoni
Barriers fi Triq il-Kbira, il-Gudja

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fil-5.10pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku ġie infurmat illi l-Kunsillieri, is-Sur MA Sammut u s-Sur S
Caruana, ma setgħux jattendu. Il-Kunsill ġe infurmat bir-raġuni rispettiva għaliex ma setgħux
jattendu u fil-fehma tal-Kunsill dawn huma raġunijiet aċċettabbli u skużabbli. Għalhekk
il-Kunsill iddeċieda unanimament li fiċ-ċirkustanzi dawn il-Kunsillieri għandhom jiġu skużati
u li l-assenza tagħhom għal din il-laqgħa bl-ebda mod ma għandha tiġi konsidrata bħala
assenti fil-konsiderazzjoni tar-rassenja dwar l-attendenza tal-laqgħat tal-Kunsill.
Awguri
Fuq proposta tal-Viċi Sindku s-Sur Baldacchino, il-Kunsill b’mod unanimu ddeċieda li jibgħat
l-awguri lill-Kunsillier is-Sur MA Sammut u lis-Sinjura Diane Sammut li ċċelebraw iż-żwieġ
tagħhom, nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Lulju 2015. Il-Kunsill ħa nota li din kienet it-tieni darba
fil-Kunsill Lokali tal-Gudja li Kunsillier iżżewweġ waqt li kien kunsillier u għalhekk il-Kunsill
iħoss li dawn ix-xewqat sbieħ u awguri huma xierqa u f’posthom.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 50/7 – 18 ta’ Ġunju 2015

1.1

Il-minuti tal-laqgħa nru 50/7 li ġew ċirkulati għand il-Kunsillieri kollha qabel il-laqgħa
ġew meħuda bħala moqrija. B’mod unanimu, il-Kunsill qabel u ddeċieda li dawn
il-minuti 50/7 tat-18 ta’ Ġunju 2015 jiġu approvati nem con.

1.2

Affarijiet li tqajmu mill-minuti. Triq San Ċiru – double yellow line ta’ 11.5m (tul żewġ
karozzi). Is-Sur Baldacchino qal li fil-fehma tiegħu m’ilux 10 snin li sar dan id-double
yellow line u għalhekk għadu jixtieq li jikseb kopja tal-permess dwar dan is-sinjal.
Saret diskussjoni. Il-Kunsill iddeċieda li dan is-sinjal għandu jonqos sabiex jiżdied
parkeġġ iżda għandu jitħalla miżmum anqas sabiex vettura tkun tista’ tidħol u toħroġ
liberalment fil-garaxx li jinsab fuq in-naħa l-oħra tat-triq.

2.0

Komunikazzjonijiet

2.1

Sindku

2.1.1 Proġett mar-Reġjun Nofsinhar. Bankina madwar l-Iskola Primarja tal-Gudja Kulleġġ
San Benedittu. Is-Sindku qal li dan il-proġett huma maħsub li jagħti aċċess aħjar
kemm għal persuni b’diżabilità kif ukoll persuni oħra peress li l-inħawi jiġu
ffrekwentati minn ħafna nies ta’ kull età u abilità fiżika. Is-Sindku qal li saret
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applikazzjoni dwar fondi mir-Reġjun u li jkun jista’ jagħti aktar dettalji malli jkollu
tagħrif mir-Reġjun. Is-Sindku qal li sa issa ġew ikkonfermati l-fondi ta’ €1,241.24 iżda
din il-figura tista’ tiżdied sostanzjalment jekk il-proġett ikun magħżul mir-Reġjun
tan-Nofsinhar. Saret diskussjoni dwar xi proġetti oħra li possibilment setgħu ġew
konsidrati iżda finalment il-Kunsill qabel li fiċ-ċirkustanzi dan il-proġett tal-bankina
madwar l-iskola kien l-aktar f’waqtu għall-Kunsill u r-residenti tal-Gudja. Il-Kunsill
qabel li jkompli bl-applikazzjonijiet u affarijiet oħra kollha kif ikunu meħtieġa dwar
it-twettieq ta’ dan il-proġett.
2.1.2 Twaħħil ta’ żewġ fanali fi Triq Santa Katarina, il-Gudja. Is-Sindku informa lill-Kunsill
illi l-Enemalta approvat l-applikazzjonijiet. Il-Kunsill qabel li jkompli jagħmel dak kollu
meħtieġ sabiex dawn il-fanali jitwaħħlu kemm jista’ jkun malajr. Il-Kunsill qabel li
jagħmel il-finanzjament meħtieġ.
2.1.3 Biċċa bankina fi Triq San Ċiru li għandha titbaxxa. Is-Sindku qal illi kellu talba sabiex
din il-bankina titbaxxa peress li l-vettura kienet qed taħbat il-qiegħ. Saret diskussjoni
u l-Kunsill qabel ma dak li qal is-Sindku u li għandu jsir dak ix-xogħol meħtieġ
sakemm ix-xogħol isir mix-xatba ‘l barra u mhux fuq proprjetà privata.
2.1.4 Stima ta’ konkos fi Sqaq/Trejqa fi Triq Ħal Tarxien. Is-Sindku qal li talab stima
lill-Perit tal-Kunsill sabiex il-Kunsill ikollu stima tax-xogħol ta’ konkos sabiex jagħmel
dan l-isqaq/trejqa aktar aċċessibbli.
2.1.5 Trejqa fil-kampanja fi Triq Bur Ġlat. Is-Sindku qal li huwa meħtieġ li jinxtara ftit
konkos sabiex jissewwew il-ħofor li hemm preżenti peress li l-bdiewa qed isibuha
diffiċli li jkollhom aċċess għal għelieqi u l-proprjetà tagħhom f’dawn l-inħawi. Il-Kunsill
qabel li jiġi mixtri madwar erba’ jardi l-konkos u kiri ta’ bobcat u skips u li jagħmel
il-finanzjament meħtieġ dwar dawn ix-xogħlijiet.
2.1.6 Gabbani u stalls għal waqt il-ġranet tal-Festa ta’ Santa Marija fil-15 t’Awwissu 2015.
Is-Sindku fakkar illi wasal iż-żmien illi, peress li fil-festa ta’ Santa Marija jkunu ftit li
jarmaw peress li jfittxu lokalitajiet oħra aktar popolari, il-Kunsill għandu jagħti inċentiv
sabiex min jarma f’Santa Marija jkun ukoll preferut fil-festi sekondarji f’Ottubru li jsiru
fil-Gudja u li l-applikanti ta’ xi qraba jew residenti tal-Gudja jkollhom preferenza. Min
jarma f’Santa Marija jkun jista’ wkoll iżomm il-posta għal Festa tal-Madonna
tar-Rużarju u għal Festa tal-Madonna taċ-Ċintura. Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel
u ddeċieda favur dwar dak li qal is-Sindku u li għaż-żmien li ġej din għandha tkun
l-policy tal-Kunsill sakemm dan ikun jista’ jiġi eżekwit skont il-liġi. Il-Kunsill qabel u
kkonferma li ma jkunx hemm ħlas sabiex jiġu armati mwejjed u siġġijiet mill-każini
tal-Gudja iżda għandha issir applikazzjoni dettaljata skont il-ħtieġa ta’ permessi li
jista’ joħroġ il-Kunsill għal waqt il-ġranet tal-festi ġewwa l-Gudja.
2.1.7 Talba għal sponsorship tal-Kunsill mis-St. Patricks AC. Is-Sindku qal li kien ġie
avviċinat mill-President tas-St. Patricks AC dwar xi sponsorship ta’ madwar €300.00.
Saret diskussjoni u l-Kunsill iddeċieda li fiċ-ċirkustanzi u fil-limitazzjoni tal-finanzi u
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l-baġit tal-Kunsill, il-Kunsill filwaqt li jaqbel li jinkoraġġixxi l-ħidma ta’ dan il-club li qed
jopera fil-konfini tal-Gudja, il-Kunsill mhux f’pożizzjoni li jagħmel dan l-isponsorship.
2.1.8 Uffiċċini amministrattivi tal-Kunsill fi 88 Triq R. Caruana, il-Gudja. Is-Sindku qal li
fil-fehma tiegħu x-xogħol huwa lest kif meħtieġ. Saret diskussjoni fejn intqal li
l-informazzjoni dwar it-travi ma kinitx ingħatat mill-Perit u dwar li dan il-post mhux
aċċessibbli kif meħtieġ u li dan jista’ joħloq problemi għall-Kunsill u għar-residenti
tal-Gudja. Is-Sindku qal li l-Kunsill ilu jfittex lok alternattiv iżda fil-preżent ma jidhirx li
hemm xi soluzzjoni. Il-Kunsill ħa konjizzjoni ta’ dak li ntqal fil-Performance Audit
mill-Awditur Ġenerali dwar l-Iskola tal-Gudja. Il-Kunsill qabel li fil-fehma tal-Kunsill,
il-bini tal-iskola jista’ jintuża aħjar u jagħti spazju fejn il-komunità tal-Gudja tkun tista’
tibbenefika aħjar filwaqt li jkompli jintuża bħala skola għar-residenti u t-tfal tal-Gudja.
Dan għandu jiġi konsiderata bħala proġett fejn id-drittijiet u dmirijiet ta’ kull min huwa
kkonċernat jiġu mħarsa sewwa. F’dan ir-rigward il-Kunsill qabel li jitlob laqgħa
mad-diriġenti responsabbli fid-Dipartiment u Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol, kif
ukoll mad-diriġenti tal-FTS bil-ħsieb li jiġi propost u diskuss sewwa dak meħtieġ u li lKunsill ikollu dak meħtieġ bħala uffiċċju amministrattiv u faċilitajiet oħra fil-bini taliskola u faċilitajiet oħra mingħajr ma jfixkel l-iskola. Il-Kunsill ikun ukoll lest li jagħmel
il-finanzjament meħtieġ.
2.2.0 Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri
2.2.1 Viċi Sindku
a.
Barriers fl-inħawi ta’ Palazzo d’Aurel. Is-Sur Baldacchino qal illi hemm
il-ħtieġa li jsiru dawn il-barriers peress li hemm periklu kontinwu u riskju serju għal
persuni li jiffrekwentaw l-inħawi. Il-Kunsill iddeċieda li għandhom isiru
l-applikazzjonijiet meħtieġa mal-awtoritajiet kompetenti sabiex isir dak kollu meħtieġ.
b.
Applikazzjoni dwar dawl fi Triq Mons. Pawlu Mallia. Is-Sur Baldacchino qal li
l-Kunsill għandu jkompli jinsisti mal-awtoritajiet sabiex isir dak meħtieġ mingħajr
ħsara għal wiċċ tat-triq peress li x-xogħol kollu sar mit-TM u li kellha tkun l-Enemalta
li jagħmlu l-pajpijiet/culverts għad-dawl tat-triq kif normalment isir f’toroq ġodda waqt
it-twettieq tal-proġett.
c.
Dawl fil-kantuniera ta’ Triq Mons Pawlu Mallia ma’ Triq Bur Ġlat, il-Gudja.
Is-Sur Baldacchino qal li fiċ-ċirkustanzi preżenti, il-Kunsill għandu jinsisti
mal-Enemalta dwar applikazzjoni li jsir dawl fil-kantuniera peress li l-inħawi jinsabu
mudlama. Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sur Baldacchino u ddeċieda li l-kuntrattur
Nexos jgħin lill-Kunsill dwar din l-applikazzjoni sabiex ix-xogħol meħtieġ isir mill-aktar
fis possibli. Il-Kunsill iddeċieda li jagħmel il-finanzjament kif ikun meħtieġ.
d.
Laqgħa mal-kuntrattur WM Environmental Ltd. Is-Sur Baldacchino qal li
riċentament huwa flimkien mas-Sindku u s-Sur Formosa kellhom laqgħa mas-Sur
Wilson Mifsud rappreżentat tal-kumpanija WM Environmental Ltd dwar il-qagħda
preżenti dwar xogħol tan-non urban u dwar il-ħtieġa li l-Kunsill jingħata servizz aħjar.
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Is-Sur Baldacchino qal li din il-laqgħa kienet kordjali u filwaqt li l-kuntrattur jidher li
fehem sewwa l-ħtiġijiet tal-Kunsill u l-obbligazzjonijiet tiegħu li joħorġu mill-kuntratt
eżistenti, il-kuntrattur għamel proposti aċċettabbli għall-Kunsill dwar kif għandu
jitwettaq xogħol pendenti bi prijorità u li xogħol ieħor skont l-iskeda u kif jiġi
komunikat lilu mill-Kunsill. F’dan l-istadju l-Kunsill iħoss illi sar il-progress meħtieġ u
għalhekk il-Kunsill għandu jagħmel il-pagamenti miżmuma skont deċiżjoni preċedenti
tal-Kunsill.
e.
Kuntratt tal-Knies. Is-Sur Baldacchino qal li kien qed ikun hemm tgergir dwar
dan is-servizz għaliex il-kuntrattur mhux qed jaħdem skont il-kuntratt. Saret
diskussjoni. Il-Kunsill iddeċieda li filwaqt għandu jżomm il-pagament, għandu jitlob
lill-kuntrattur sabiex ikollu laqgħa mas-Sindku u l-Viċi Sindku sabiex jiġi diskuss
il-qagħda preżenti u dwar il-miżuri meħtieġa sabiex il-Kunsill jingħata s-servizz kif
miftiehem.
f.
Triq Bur Ġlat – friegħi ta’ siġra ħerġin għat-triq u li qed ikunu ta’ periklu. Is-Sur
Baldacchino qal li qed jidħlu ilmenti u li għandu tittieħed azzjoni. Il-Kunsill iddeċieda
illi għandu jikteb lis-sid sabiex jagħmel dak meħtieġ u li jagħtih 15-il ġurnata mid-data
ta’ din l-istess ittra. Jekk dan ma jsirx il-Kunsill jagħmel ix-xogħol meħtieġ u dan isir
bi spejjeż tal-istess sid li jkun naqas li josserva l-liġi dwar il-ħarsien ta’ persuni li
jkunu qed jgħaddu mill-inħawi u li din hija offiża u ksur tal-liġi.
g.
Ġnien Ġlormu Cassar – ride ġdida. Is-Sur Baldacchino qal li kien hemm
vandaliżmu u hemm il-ħtieġa li tinbidel ride għat-tfal. Il-Kunsill filwaqt li qabel li
tinxtara ride ġdida ddeċieda wkoll li jitlob lill-Pulizija sabiex jagħmlu aktar patrol
f’dawn l-inħawi.
h.
Xogħol ta’ kuntrattur waqt il-festa ta’ Santa Marija. Is-Sur Baldacchino fakkar
li l-kuntratturi tal-knies, ġbir ta’ skart u ftuħ ta’ latrini għandhom jiġu mfakkra dwar
ix-xogħol speċifiku tagħhom sabiex tinżamm l-indafa waqt il-ġranet u l-festa ta’ Santa
Marija. Is-Sur Baldacchino qal li huwa importanti li tinżamm l-indafa u li t-toilets
jibqgħu miftuħin u mantnuti għall-ħinijiet itwal sabiex jiġu evitati li jkun hemm il-ħmieġ
kemm fil-latrini kif ukoll barra.
2.2.2 Kunsillieri
a. Demelsa Grech
i.
Ktieb ta’ Loreto Dalli dwar il-Gudja – storja u drawwiet. Sna Grech qalet li
jidher li l-ispiża telgħet sewwa u din sejra taqbeż is-somma ta’ €2500 fejn sa issa
kien hemm talbiet ta’ sponsors iżda ma kienx hemm rispons favorevoli. Saret
diskussjoni. Il-Kunsill qabel illi joħroġ is-somma massima ta’ €2500 bil-patt u
l-kundizzjoni li jingħata 1200 kopja (bla ħlas jew xi obbligazzjoni oħra) sabiex fil-ħin
propizju, 1000 jitqassmu f’kull residenza u 200 kopja jinżammu mill-Kunsill sabiex
jitqassmu waqt okkażjonijiet speċjali.
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ii.
GAL Xlokk. Sna Grech qalet li hija saret taf li meta riċentament is-Sindku kien
mistieden sabiex jieħu sehem f’votazzjoni huwa ġie mwaqqaf li jagħmel dan
mill-uffiċjali tal-GAL peress li dawn qalu li l-Kunsill tal-Gudja mhux membru. Sna.
Grech qalet li hija kellha diversi okkażjonijiet fejn spjegat lill-uffiċjali tal-GAL li
l-Kunsill tal-Gudja kien founder member u fl-insijna tal-GAL Xlokk hemm ukoll l-arma
tal-Kunsill tal-Gudja. Il-Kunsill kien żmien ilu ġie infurmat li għandu jħallas is-somma
ta’ €5000 iżda kien id-Dipartiment tal-Gvern Lokali kif ukoll l-uffiċċju tal-Awditur
Ġenerali u kienu qalu li l-Kunsill ma għandux jagħmel dan il-pagament peress li
l-operat tal-GAL kien qed jiġi ffinanzjat taħt il-programm LEADER minn fond
Ewropew.
Meta ftit taż-żmien ilu l-Kunsill talab lill-Manager tal-GAL Xlokk sabiex jibdew
l-kuntatti meħtieġa dwar il-qagħda preżenti l-istess Manager kien informa illi
fil-preżent l-qagħda hija fluwida u ma hemmx direzzjoni li seta’ jagħti. Fl-beda ħin ma
ntqal li l-Gudja mhux membru tal-GAL. Il-Kunsill iddeċieda li jsiru
rappreżentazzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi stabbilit li l-Kunsill tal-Gudja huwa membru
tal-GAL u li għandu jipparteċipa fil-fondi miksuba mill-GAL u jekk ikun hemm bżonn
isiru l-pagamenti mill-Kunsill dwar is-sħubija u dan kif jagħmlu jew jistgħu jagħmlu
Kunsilli oħra u organizzazzjonijiet oħra li jkunu membri tal-GAL Xlokk.
2.3.0 Korrispondenza
2.3.1 Ċirkulari dwar YiA ġewwa Sillamae l-Estonja u Leeds l-Ingilterra bit-titlu “Beating
mindless students’ eating”. Il-Kunsill ġie infurmat dwar din iċ-ċirkulari u qabel li
jipproċedi bit-tqassim ta’ din iċ-ċirkulari lir-residenti tal-Gudja kif iseħħ fi drabi oħra.
2.3.2 Dwar korrispondenza oħra li jkun irċieva u bagħat il-Kunsill, il-Kunsill ġie infurmat
dwar dan u waqt li qabel ma’ dak li wettaq il-Kunsill, il-Kunsill iddeċieda li jkompli
jħares u jsegwi kull azzjoni meħtieġa fl-aħjar interess u progress tal-Kunsill.
3.0

Rapporti

3.1

Ilmenti

3.1.1 Ħofra fi Triq San Ċiru, il-Gudja. Il-Kunsill ġie infurmat li wara li saru xi xogħlijiet minn
kuntrattur, irriżultat ħofra peress li din ma kinitx ngħalqet sewwa. Il-Kunsill iddeċieda
li jinsisti mal-kuntrattur ikkonċernat sabiex isir ix-xogħol meħtieġ u li wiċċ tat-triq
jingħalaq sewwa kif meħtieġ.
3.1.2 Dwar ilmenti oħra l-Kunsill ħa konjizzjoni ta’ dawn l-ilmenti li waslu għand il-Kunsill
waqt dan il-perjodu u nagħta tagħrif dwar dak li sar u tweġibiet u progress li nkiseb
sabiex kull min ikun għamel l-ilment ikollu s-sodisfazzjoni li l-Kunsill ikun għamel dak
meħtieġ skont iċ-ċirkustanzi tal-ilment rispettiv.
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3.1.3 Ipparkjar ħażin, parking bays, CCTV fi Vjal it-Torri fuq in-naħa ta’ fuq. Il-Kunsill
iddiskuta dan l-ilment u ddeċieda li jibgħat dan l-istess ilment lill-Pulizija sabiex ikun
hemm aktar sorveljanza u ħarsien għal min jiffrekwenta l-inħawi.
4.0

Proġett ta’ Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa – bankini u resurfacing – pendenzi,
kontijiet u pagamenti

4.1

Bankini. Il-Kunsill ġie infurmat illi l-Perit tal-Kunsill ikkonferma li l-ammonti dwar traffic
managment (1.1 stimi) huma dovuti. Fiċ-ċirkustanzi l-Kunsill iddeċieda li jagħmel
il-pagament finali wara li diġà għamel il-pagamenti l-oħra filwaqt li għandu jnaqqas
s-somma ta’ €3506.59 bħala management fee skont il-kuntratt.

4.2

Xogħol ta’ asfalt. Il-Kunsill iddeċieda li malli l-Perit tal-Kunsill jibgħat iċ-ċertifikati li
x-xogħol sar kif meħtieġ, il-Kunsill jagħmel pagament akkont ta’ €50,000.00 u li
jqassam il-bilanċ fuq perjodu ta’ 4 xhur li jibdew minn Settembru 2015.

5.0

Finanzi

5.1

Petty Cash. Il-Kunsill approva s-somma ta’ €48.50 għax-xahar ta’ Ġunju 2015 hekk
skont kif ippreżentat.

5.2

Skeda ta’ Pagamenti. Il-Kunsill approva l-iskeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ Lulju
2015 (skeda 24/7) hekk kif ippreżentata lill-Kunsill għas-somma ta’ €36,146.94 u li
jinżamm xi pagamenti (għalkemm approvati) skont kif ikun intqal aktar ‘il fuq f’dawn
il-minuti ta’ din l-istess laqgħa.

5.3

Talbiet għal xiri u xogħlijiet. Il-Kunsill għamel referenza għal xiri u xogħlijiet, servizzi
u materjal kif ikun imsemmi aktar ‘il quddiem f’dawn il-minuti ta’ din l-istess laqgħa u
qabel li jipproċedi bil-finanzjament kif u meta jkun meħtieġ.

5.3.1 Xogħlijiet u xiri ieħor. Xiri ta’ żebgħa għas-sinjali ta’ traffiku.
a.
b.

50 borża cold asphalt.
2 folji 3ply sabiex minnhom isiru stensil għall-ittri tat-traffiku.

6.0

Temi u Xogħlijiet Pendenti

6.1

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja – żviluppi. Il-Kunsill għadu
qed jaħdem dwar dan.

6.2

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana - Progress dwar manutenzjoni u kontijiet
pendenti. Saru xi xogħlijiet iżda l-Kunsill għadu mhux sodisfatt dwar ir-riżultat finali.
Il-Kunsill innota l-vandaliżmu u qabel ukoll li jitlob lill-Pulizija sabiex jagħmel aktar
patrol.

6.3

Triq Ruzar Formosa – progress. Il-Kunsill qabel li jagħmel aktar pressjoni.
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6.4

CCTV cameras ġewwa l-Gudja – progress mar-Reġjun. Il-Kunsill qabel li għandu
jikseb il-way forward mingħand ir-Reġjun.

6.5

Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja United FC u
l-Youth Nursery. Il-Kunsill qabel li jikseb aktar tagħrif dwar il-kuntratt meħtieġ u li jekk
jista’ jkun il-ftehim jitlaħaq qabel il-bidu tal-istaġun sportiv.

6.6

Xogħlijiet ta’ konkos/asfaltar fi Triq Victor Pasmore u Triq tal-Lampat. Triq Victor
Pasmore - Il-Kunsill qabel li jsegwi l-iżviluppi li jsir proġett mill-Gvern Ċentrali. Triq
tal-Lampat – Il-Kunsill qabel li jagħmel ix-xogħol meħtieġ hekk kif il-Perit tal-Kunsill
jgħaddi u jagħmel marki li juru safejn jista’ ilaħħaq l-infiq ta’ €5000 li jinkludi spiża ta’
konkos, bobcat u skips.

6.7

Proġett ta’ restawr – progress dwar l-applikazzjoni. Kappella ta’ Loretu - Il-Kunsill
jinsab jsegwi din l-applikazzjoni kif imsemmija f’laqgħat preċedenti. Restawr fuq
is-Salib tad-Dejma fi Triq il-Gudja. Il-Kunsill jinsab jipprepara dwar l-applikazzjoni
sabiex jintalab finanzjament dwar dan il-proġett.

6.8

Barriers fi Triq il-Kbira, il-Gudja. Il-Kunsill qed isegwi l-applikazzjoni dwar dan
mat-TM.

6.9

Ġieħ il-Gudja. Il-linji gwida għandhom qed jiġu ppreparati.

7.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

7.1

Peress li l-materja fuq l-aġenda ġiet eżawrita, is-Sindku għalaq il-laqgħa fit-7.55pm

Aġġornament
Is-Sindku aġġorna l-laqgħa għat-Tlieta 01 ta’ Settembru 2015 fis-6.00pm jew għal xi data
oħra kif ikun meħtieġ, fuq aġenda li tiġi ċċirkulata għand il-Kunsilliera kollha qabel il-laqgħa.

Ranier Busuttil
Joseph M. Formosa
Aġent Segretarju Eżekuttiv Corporate Services Executive Manager

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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