Minuti tal-wieħed u sittin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali għall-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar it-Tnejn 01 ta’ Frar
2016 fil-5.30pm.
Preżenti:

Skużat:

Sindku
Viċi Sindku
Kunsilliera

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Demelsa Grech u Stefan
Caruana

Aġent Segretarju Eżekuttiv
Corporate Services
Executive Manager
Ambaxxatriċi

Ranier Busuttil

Kunsillier

Mark Anthony Sammut

Joseph M. Formosa
Sara Camilleri

Aġenda:1.

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 59/7 – 08 ta’ Jannar 2016
b.
Minuti 60/7 – 11 ta’ Jannar 2016

2.

Rapport Amministrattiv 2015

3.

Estimi Finanzjarji 2016

4.

Pjan ta’ Ħidma 2016 - 2018

5.

Sfidi quddiem il-Kunsill Lokali tal-Gudja

6.

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fil-5.37pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa l-Kunsill ġie infurmat li l-Kunsillier MA Sammut ma setax ikun preżenti
minħabba impenji ta’ xogħol u għalhekk talab li jkun skużat għal-laqgħa tal-Kunsill. Is-Sur MA
Sammut informa illi huwa kien sejjer ikun preżenti waqt il-Laqgħa Pubblika Annwali li kienet
issejħet fl-istess jum tal-01 ta’ Frar 2016 u li kienet sejra tibda fis-6.30pm. Il-Kunsill ikkonsidra li
l-assenza tas-Sur Sammut hija ġustifikata u għalhekk mhux se jaffettwa l-allowance tiegħu

ta’ kull sitt xhur.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 59/7 – 08 ta’ Jannar 2016
b.
Minuti 60/7 – 11 ta’ Jannar 2016

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 61/7

01 ta’ Frar 2016

1.1

Dawn il-minuti ġew iċċirkulati għand il-Kunsillieri kollha qabel din il-laqgħa u ġew
meħuda bħala moqrija. Dawn il-minuti ġew approvati nem con.

2.0

Rapport Amministrattiv 2015

2.1

Peress li dan ir-rapport ġie ċċirkulat għand il-Kunsillieri kollha qabel il-laqgħa ġie meħud
bħala moqri.

2.2

Ambjent. Il-Kunsill iddiskuta diversi punti kif imsemmija f’dan ir-rapport fosthom dwar lisfidi li qed jaffaċja l-ambjent ġewwa l-Gudja. Il-Kunsill qabel li l-ambjent jingħata prijorità
massima għaliex fuq l-ambjent tiddependi l-ħajja u s-saħħa tar-residenti tal-Gudja.

2.3

Il-Gudja ta’ attrazzjoni turistika. Il-Kunsill reġa’ kkonferma l-interess tiegħu li l-Gudja
tkompli tkun ta’ attrazzjoni għat-turisti. F’dan ir-rigward il-Kunsill stqarr li ċertu toroq filqalba tal-Gudja, fosthom Triq Santa Katarina, Triq id-Dejqa, it-trejqa biswit il-Knisja li
tagħti għal Triq iż-Żebbuġa kif ukoll Triq Rużar Formosa isiru biċ-ċangatura li tagħti
karattru u dehra li tixraq il-qalba hekk antika u ta’ storja tal-Gudja.

2.4

Parteċipazzjoni sfiqa fil-GAL Xlokk sabiex jinkisbu fondi għal proġetti fil-Gudja. Il-Kunsill
stqarr li l-importanza tal-parteċipazzjoni fi ħdan il-GAL Xlokk sabiex il-Kunsill iressaq
proġetti u jikseb il-fondi meħtieġa sabiex b’hekk il-Gudja tkun tista’ tmur aktar ‘il
quddiem. Sna D Grech qalet li hija kienet attendiet għall-ewwel laqgħa tal-GAL Xlokk
fejn ġiet ukoll infurmata li dalwaqt se ssir laqgħa ma’ Dr. Ian Borg Segretarju Parlamenti
għall-Fondi Ewropej u hemm maħsub li waqt il-laqgħa li hija maħsuba għat-12 ta’ Frar
2016, il-GAL Xlokk jiġi infurmat dwar fondi disponibbli għall-imsieħba tal-GAL Xlokk
sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw u jiffinanzjaw proġetti tagħhom li jkunu jistgħu jitwettqu
mill-fondi allokati għall-GAL Xlokk.

2.5

Fondi mill-Ewropa. Il-Kunsill stqarr ukoll illi issa li stabbilixxa ruħu sewwa li jakkwista
fondi sabiex żgħażagħ mill-Gudja jipparteċipaw fi proġetti barra l-pajjiż b’fondi Ewropej,
għandu wkoll jaħdem sabiex jikseb fondi Ewropej dwar proġetti oħra li jkunu ta’ fejda
għall-Gudja u r-residenti tal-Gudja.

2.6

Ir-Rapport Amministrattiv 2015 ġie approvat nem con. Il-Kunsill qabel ukoll li jippreżenta
dan ir-rapport fil-laqgħa pubblika annwali 2016 li ġiet imsejħa li tibda wara din l-istess
laqgħa tal-Kunsill.

3.0

Estimi Finanzjarji 2016

3.1

Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-estimi finanzjarji kif ippreżentati. Il-Kunsill ngħata
spjegazzjoni dwar il-kontenut u kif il-Kunsill jista’ jaġixxi b’infieq bil-galbu u skont ir-regoli
finanzjarji mingħajr ma jonfoq aktar milli jdaħħal. Il-Kunsill ġie infurmat dwar tliet temi
pendenti:i.
Pada Builders - €25,000.00. Il-Kunsill stqarr illi peress li l-Pada Builders ma tawx
ġustifikazzjoni għat-talba tagħhom, il-Kunsill għadu tal-fehma li dan l-ammont mhux
dovut. Il-Kunsill għalhekk iddeċieda li jkompli jsostni dan anke meta l-każ qiegħed flarbitraġġ u li jkompli jinkariga l-Avukati tal-Kunsill Dr. P Lia sabiex jassisti lill-Kunsill u lill2|P a ġn a

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 61/7

01 ta’ Frar 2016

uffiċjali kkonċernati tal-Kunsill sabiex jaġixxi skont kif ikun meħtieġ fil-qadi ta’
dmirijiethom li jipproteġu l-aħjar interess tal-Kunsill skont kif kontemplat fil-liġi.
ii.
Każ ta’ Mario Spiteri. Il-Kunsill ġie infurmat li dan il-każ issa jinsab quddiem lOmbudsman u jidher li s-Sur Spiteri jippretendi l-ħlas ta’ madwar €3,000.00. Il-Kunsill
iddeċieda li filwaqt li jikkopera bla limitu mal-Ombudsman b’dan il-każ, għandu wkoll jara
li l-interess tal-Kunsill jiġi mħares u jekk ikun hemm xi pagament dovut (skont kif ikun
istabilixxa l-Ombudsman) dan isir wara li jiġi approvat mill-Kunsill.
iii.
Alfred Mizzi. Il-Kunsill ġie infurmat dwar dan il-każ pendenti fejn fil-fehma talKunsill, il-Kunsill ma kellux obbligu jagħmel xi ħlas kif mitlub. Il-Kunsill ra li fiċ-ċirkustanzi
preżenti ma hemm ħadd li jista’ jsegwi dan il-każ u jitlob xi ħlas lill-Kunsill.
3.2

Il-Kunsill qabel u ddeċieda li jippreżenta l-estimi finanzjarji għas-sena 2016 fil-laqgħa
pubblika annwali 2016 li ġiet imsejħa li tibda wara din l-istess laqgħa tal-Kunsill.

4.0

Pjan ta’ Ħidma 2016 – 2018

4.1

Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-kontenut ta’ dan ir-rapport u qabel li jiġi approvat nem con. IlKunsill qabel ukoll li dan il-Pjan ta’ Ħidma 2016-2018 jiġi wkoll ippreżentat waqt ilLaqgħa Pubblika Annwali 2016 li ġiet imsejħa li tibda wara din l-istess laqgħa tal-Kunsill.

5.0

Sfidi quddiem il-Kunsill Lokali tal-Gudja

5.1

Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-kontenut kif ippreżentat u qabel li jippreżenta u jiddiskuti dan
id-dokument waqt il-laqgħa pubblika annwali sabiex ir-residenti tal-Gudja jkunu aktar
konxji tal-isfidi li jkun qed jaffaċċja l-Kunsill u b’hekk ikun hemm aktar parteċipazzjoni u
ħidma konġunta bejn ir-residenti tal-Gudja u l-Kunsill.

6.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

6.1

Peress illi l-materja fuq l-aġenda ġiet eżawrita s-Sindku għalaq il-laqgħa fis-6.15pm u
aġġorna l-laqgħa għat-Tnejn 29 ta’ Frar 2016 fuq aġenda li tiġi ċċirkulata għand ilkunsilliera kollha qabel il-laqgħa.

6.2

Finalment is-Sindku fakkar li l-laqgħa pubblika annwali sejra ssir illum l-01 ta’ Frar 2016
fit-6.30pm bl-Aġenda kif diġà wkoll iċċirkulata.

J Ranier Busuttil
Aġent Segretarju Eżekuttiv

Joseph M. Formosa
Corporate Service
Executive Manager

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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