Minuti tat-tmienja u tletin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar it-Tnejn 01 ta’
Diċembru 2014 fis-6.00pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:

Skużata:-

Segretarju Eżekuttiv:

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

Ambaxxatriċi Lokali
taż-Żgħażagħ:

Melanie Bugeja

Aġenda:1.

Approvazzjoni ta’ minuti:a.
Minuti 33/7 – 23 ta’ Settembru 2014
b.
Minuti 35/7 – 20 t’Ottubru 2014
c.
Minuti 36/7 – 05 ta’ Novembru 2014
d.
Minuti 37/7 – 18 ta’ Novembru 2014

2.

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

3.

Rapporti:a.

Ilmenti

4.

Xogħlijiet u Progress – Triq Ħal Safi u bankina

5.

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja

6.

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana – Progress u Kontijiet

7.

Milied 2014 u l-Ewwel tas-Sena 2015 - Programm t’attivitajiet u baġit

8.

Finanzi:-

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 38/7
a.
b.
c.

9.

01 ta’ Diċembru 2014

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

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.10pm wara talba qasir minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Segretarju Eżekuttiv informa lis-Sindku li kien irċieva komunikat
mis-Sna Bugeja li qalet li ma setgħetx tattendi għal din il-laqgħa minħabba impenji ta’
studju tagħha. Il-Kunsill iddeċieda b’mod unanimu li fiċ-ċirkustanzi, il-Kunsill għandu
jieħu din l-assenza bħala skużata.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti:d.
Minuti 33/7 – 23 ta’ Settembru 2014
e.
Minuti 35/7 – 20 t’Ottubru 2014
f.
Minuti 36/7 – 05 ta’ Novembru 2014
g.
Minuti 37/7 – 18 ta’ Novembru 2014

1.1

Il-minuti tal-laqgħa 33/7, 35/7, 36/7 u 37/7 ġew iċċirkulati għand il-Kunsilliera
kollha qabel din il-laqgħa. Dawn il-minuti ġew meħuda bħala moqrija u wara ġew
approvati nem con.

1.2

Il-minuti tal-laqgħa 34/7 li saret fl-01 t’Ottubru li ġew ċirkulati għand il-kunsillieri
kollha qabel il-laqgħa ġew meħuda bħala moqrija u wara ġew approvati nem con.

2.0

Kommunikazzjonijiet

2.1.0 Sindku
2.1.1 Uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Is-Sindku qal li fil-fehma tiegħu x-xogħol
fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill f’88 Triq R. Caruana, il-Gudja jinsab fi stadju
avvanzat u jista’ jitlesta fi ftit ġimgħat oħra.
Il-Kunsill fakkar li dawn ix-xogħlijiet kellhom isiru taħt is-superviżjoni tal-Perit
tal-Kunsill u għalhekk b’mod immedjat il-Kunsill għandu jsejjaħ lill-Perit sabiex
jara x-xogħol għaliex huwa l-Perit li sejjer ikun responsabbli li jiċċertifika li
x-xogħol ikun sar tajjeb u skont l-arti u s-sengħa.
Is-Sindku qal li għal faċċata hemm bżonn li jintuża trukk ‘cherry picker’ bil-kaxxa.
Ġie deċiż li l-Kunsill jikseb kwotazzjonijiet skont proċeduri stabbiliti.
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F’dan il-waqt qam il-punt li l-bini mhux aċċessibbli sewwa kemm għal anzjani kif
ukoll għal dawk li jbatu jitelgħu taraġ bħal dak li hemm f’dan il-bini. Sar
suġġeriment li l-Kunsill għandu jikseb informazzjoni dwar xi makkinarju li jkun
jista’ jiġi installat f’dan il-bini sabiex ikun hemm aċċess adekwat għat-tieni sular
fejn hemm l-uffiċċji tal-amministrazzjoni tal-Kunsill.
Il-Kunsill reġa’ wkoll għamel referenza għal dak li kien issemma f’laqgħat oħra
tal-Kunsill sabiex jipprova jikseb titolu għall-art biswit il-Palazz ta’ Bettina
mingħand id-Dipartiment tal-Artijiet u din l-art tiġi żviluppata għall-uffiċċini
tal-Kunsill u servizzi anċillari li jkun jista’ joffri l-Kunsill lill-komunità tal-Gudja.
2.1.2 Reserved parking għall-persuna bi bżonnijiet speċjali fi Triq Bettina, il-Gudja.
Is-Sidnku qalli kienet saritlu talba sabiex issiru sinjali meħtieġa peress li
fil-preżent hemm persuna li ma tkunx tista’ toħroġ mid-dar meta jkun hemm xi
vettura ipparkjata quddiem id-dar residenzjali. Il-Kunsill qabel li jsiru dawn
is-sinjali stante li hija ħaġa ta’ ħtieġa ta’ urġenza li tista’ tgħin il-ħajja ta’ persuna
bi bżonnijiet speċjali u li hemm konsiderazzjoni quddiem il-Kummissjoni ta’
Persuni b’Diżabilità.
2.1.3 Tneħħija ta’ reserved parking quddiem id-dar nru 16, Triq l-Awrekarja, il-Gudja.
Is-Sindku qal li peress li l-persuna li kellha l-ħtieġa ta’ dan ir-reserved parking
sfortunatament ġiet nieqsa, dan ir-reserved parking għandu jitneħħa u jsiru linji
bojod ta’ parkeġġ liberu.
2.1.4 Żvilupp propost mill-Malta International Airport (MIA), il-Gudja – laqgħat
mal-MEPA u l-MIA. Is-Sindku qal li kellu laqgħat kemm mad-diriġenti tal-MEPA
kif ukoll mad-diriġenti u l-ogħla uffiċjali tal-MIA dwar dan l-iżvilupp li jidher li sejjer
ikollu impatt negattiv fuq il-Gudja kif ukoll ir-residenti tal-Gudja. Is-Sindku qal li
f’dawn il-laqgħat il-kelliem ewlieni f’isem il-Kunsill kien il-Perit Carmel Cacopardo
(kif kien miftiehem minn qabel mal-Kunsill).
It-temi diskussi kienu l-problemi tat-traffiku, storm water, u flooding, parkeġġ u
l-ambjent li sejjer jiġi affetwat b’mod ħażin. Il-Kunsill wera l-fehma li l-Kunsill
mhux kontra żvilupp sostenibbli li jista’ jġib ġid għall-Gudja u l-Gudjani u għal
Malta b’mod ġenerali iżda jeżistu dubji serji kemm bini ġdid bħal dak li diġà
nbena fl-isem ta’ SkyPark sejjer ikun ta’ ġid għall-Gudja u l-Gudjani.
Il-Kunsill qabel li jkompli jagħmel dak kollu posibli sabiex iħares l-interess
tal-Gudja u l-Gudjani f’dan ir-rigward.
2.1.5 Ħarġa tal-Milied ta’ Bethlehem ġewwa Għawdex, is-Sibt 20 ta’ Diċembru 2014.
Is-Sindku qal li din il-ħarġa issa saret b’mod tradizzjonali. Il-Kunsill qabel li din
il-ħarġa li titqies bħala attività wkoll soċjali għandha ssir fuq l-istess linji kif saret
drabi oħra.
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2.1.6 Laqgħa tal-lokalità tal-Gudja – 30 ta’ Jannar 2015 fis-6.30pm. Is-Sindku qal li
kważi reġgħet għaddiet sena oħra u wasal iż-żmien sabiex jibdew issiru
l-preparazzjonijiet dwar il-laqgħa għal lokalità li fiha jiġi approvat il-baġit
għas-sena 2015, jiġi preżentat ir-rapport amministrattiv għas-sena 2014 u jkun
hemm il-pjan ta’ ħidma b’risq il-komunità tal-Gudja.
Is-Sindku talab il-kontribut u l-koperazzjoni tal-Kunsillieri kollha sabiex
il-preparazzjonijeit issiru fiż-żmien u li r-residenti tal-Gudja jkollhom stampa ċara
ta’ dak li jkun qed iwettaq il-Kunsill fid-diversi dekasteri kif ukoll dwar il-finanzi u
dwar dak li jista’ jwettaq il-Kunsill fil-limitazzjoni tal-finanzi tiegħu.
2.1.7 Aċċess għall-kamra tal-Life Long Learning fl-Iskola Primarja tal-Gudja. Is-Sindku
qal li xi 15-il ġurnata ilu, wara li l-Kunsill kien għarraf lill-Kap tal-Iskola Primarja
Ms. Fenech, dwar id-deadline tal-Kunsill, din kienet ċemplitlu u qaltlu illi jekk
il-Prinċipal jagħtiha struzzjonijiet sabiex din tagħti ċ-ċwievet lill-Kunsill sabiex
ikollu aċċess liberu, hija kienet lesta li tagħmel dan.
Il-Kunsill iddeċieda li jkompli jitlob sabiex ikollu laqgħa mal-Ministru
tal-Edukazzjoni u Impjiegi l-Ministru Bartolo peress li fil-fehma tal-Kunsill il-ftehim
eżistenti għadu fis-seħħ u li l-Kunsill kien qed jaħdem favur il-kunċett tal-Life
Long Learning u għalhekk ma għandux jiġi mfixkel jew imxekkel bla bżonn.
2.1.8 Performance Bonuses u akkumular tal-leave – Antoinette Azzopardi Assistent
Prinċipal u Joseph M. Formosa Segretarju Eżekuttiv. Is-Sindku qal li bħalma jiġri
kull sena huwa xtaq li jipproponi lill-Kunsill li peress kemm Ms. Azzopardi u
kemm is-Sur Formosa ħadmu b’mod li jeċċedi dak mistenni minnhom anke
f’sitwazzjonijiet diffiċli, huwa xtaq li jipproponi li dawn jingħataw il-performance
bonus massimu kif jippermettu l-proċeduri dwar dan. Is-Sindku ippropona wkoll li
jkun hemm akkumular tal-leave:
Antoinette Azzopardi – 96 siegħa
Joseph M. Formosa – 96 siegħa
Il-Kunsill b’mod unanimu qabel ma’ dak li ppropona s-Sindku u qabel ukoll li Ms.
Azzopardi kif ukoll s-Sur Formosa għandhom ikomplu bil-ħidma tagħhom
fil-pożizzjoni u r-rwoli rispettivi tagħhom b’mod indefinit.
Is-Sur Formosa kemm f’ismu kif ukoll f’isem Ms. Azzopardi rringrazzja lis-Sindku,
l-Viċi Sindku u l-Kunsilliera kollha għal koperazzjoni tagħhom u wiegħed li
jkomplu fil-ħidma taggħom f’risq il-komunità tal-Gudja u tal-Kunsill Lokali l-Gudja.
2.1.9 Invit mill-Iskola Primarja tal-Gudja. Is-Sindku qal li kien irċieva invit mingħand
l-Iskola Primarja tal-Gudja sabiex jattendi għall-Prize Day fid-19 ta’ Diċembru
2014. Is-Sindku qal li dan kien invit għalih u mhux kif kien qed issir fis-snin oħra.
F’dawn iċ-ċirkustanzi s-Sindku qal li ma kienx qed jaċċetta dan l-invit, u kien
sejjer jinforma lill-Kap tal-Iskola dwar dan. Is-Sindku qal illi barra xi stediniet
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speċjali, huwa dejjem jara li l-Kunsill li jkun mistieden u din il-prattika ta’ stediniet
kollettiva għandha tinżamm. Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sindku.
2.2.0 Komunikazzjonijiet dwar xogħol tad-dekasteri
2.2.1 Viċi Sindku
a.
Siġar wara l-ħwienet f’Tal-Mitħna. Is-Sur Baldacchino qal illi wara
l-ħwienet hemm siġar tal-ewkaliptus li mhumiex protetti u anke jistgħu jagħmlu
ħsara. Is-Sur Baldacchino qal li dawn is-siġar għandhom jinqalgħu u jinbidlu
b’siġar jew taż-żebbuġ jew taċ-ċitru. Is-Sur Baldacchino qal li s-siġar jistgħu
jinqalgħu mill-kuntrattur tal-ELC iżda l-Kunsill jixtri s-siġar direttament mingħand
fornituri stabbiliti u dawn filwaqt li jitħawlu mill-istess fornituri sabiex jiġu ffrankati
l-flus.
b.
Siġar tal-fikus fi Vjal it-Torri. Is-Sur Baldacchino qal li dawn is-siġar
għandhom ukoll jinqalgħu. Il-Kunsill qabel li fejn ikun hemm lok adekwat,
il-Kunsill għandu jħawwel siġar jew taż-żebbuġ jew taċ-ċitru u jeħles mis-siġar
tal-fikus.
Il-Kunsill qabel li l-kuntrattur l-ELC għandhom jgħinu lill-Kunsill f’dan
il-proġett li jista’ jseħħ fuq firxa ta’ xhur iżda fiż-żmien adewkat sabiex jiġu protetti
dawn is-siġar.
c.
Dawl fi Triq Mons. P. Mallia. Is-Sur Baldacchino ppropona u l-Kunsill
qabel, li għandha ssir applikazzjoni sabiex jiġu nstallati żewġ lampi ġodda fuq
arblu fi Triq Mons. P. Mallia. Din it-talba għandha tiġi diskussa mal-kuntrattur
Nexos.
2.2.2 Kunsillieri
a.

Mark Anthony Sammut

i.
Sports fest. Il-Kunsill Lokali l-Gudja se jorganizza Sports Fest bla
ħlas, għal tfal u żgħażagħ ta’ bejn il-5 u t-18-il sena. Se jkun hemm sessjonijiet ta’
futbol, ġiri u kif ukoll fun games. It-Tnejn 08 ta’ Diċembru 2014 (festa pubblika),
ġewwa l-grawnd tal-futbol mid-9.00am sa 12.00pm (nofsinhar). Dawk interessati
jipparteċipaw jistgħu jinkitbu fl-uffiċċju tal-Kunsill (li jinsab temporanjament
fil-Librerija G. Zammit) jew inkella jibgħat it-dettalji fuq l-imejl tal-Kunsill ie:
gudja.lc@gov.mt, sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 05 ta’ Diċembru 2014.
Il-Kunsillier Sammut qal li din l-attività sejra sseħħ fil-pitch tal-Gudja United FC u
sejrin jintużaw xi sigħat dwar l-użu tal-grawnd li hemm bjen il-Kunsill u l-Gudja
United FC. Is-Sur Sammut qal li fost l-attivitajiet serjin ikun hemm fun games u xi
tlielaq. Fl-għeluq ta’ din l-attività sejrin jintqasmu medalji ta’ tifkira. Il-Kunsill qabel
li titqassam ittra ċirkulari lir-residenti kollha tal-Gudja dwar din l-attività.
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ii.
Proġett għaż-żgħażagħ – YIA ġewwa York l-Ingilterra b’fondi
(parzjalment) mill-Ewropa. Is-Sur Sammut qal li kien hemm 13-il applikazzjoni.
Jidher li kien hemm biss 5 applikanti li ma telgħu qatt fuq safar fi ħdan
il-programm. Is-Sur Sammut qal li sejra ssir laqgħa għal dawn iż-żgħażagħ nhar
l-Erbgħa 10 ta’ Diċembru 2014 fis-7.00pm sabiex dawn iż-żgħażagħ jingħataw
aktar tagħrif u ssir lista ta’ riserva. Il-Kunsill iħallas l-ispejjeż tal-leader li jkun
wieħed jew waħda mill-5 persuni magħżula.
iii.
After School Sports Programm. Is-Sur Sammut qal li għal dan
il-programm applikaw biss disa’ u kull persuna ħallset €20.00. Is-Sur Sammut qal
li kien qed jitlob lill-KMS sabiex din tnaqqas l-ispejjeż għal Kunsill b’mod drastika
peress li huma ftit tfal li applikaw u wisq anqas mis-sena jew snin oħra.
Is-Sur Sammut qal li dan il-programm qed jiġi imtella’ ġewwa l-Iskola
Primarja tal-Gudja flimkien mal-KMS iżda l-Kunsill mhux involut dwar id-dħul u
l-ħruġ tat-tfal ġewwa l-iskola. Dan il-programm jibda fis-2.45pm u jispiċċa
fl-4.15pm. Is-Sur Sammut qal li l-flus li nġabru (€180) sejrin jingħataw lill-KMS u li
l-Kunsill sejjer ikompli jsegwi dwar il-ħlas ieħor li jkun mitlub mingħand il-KMS
peress li dawn jipprovdu l-instructor kwalifikat għal dawn l-attivitajiet sportivi.

b.

Demelsa Grech

i.
Kamra tal-Life Long Learning fl-Iskola Primarja tal-Gudja. Ms.
Grech qalet li l-Kunsill ma jistax iħalli s-sitwazzjoni preżenti li tkompli tipprevali
għaliex huma n-nies tal-Gudja li qed ibatu li qed issir ukoll ħsara f’dak li hemm
fil-kamra tal-LLL. Ms. Grech qalet li l-Kunsill għandu jitlob sabiex il-kamra tintuża
b’mod liberu wara l-ħin tal-iskola. Ms. Grech qalet li għandu jsir kull sforz sabiex
il-laqgħa mal-Ministru tal-Edukazzjoni għandha ssir fl-aqsar żmien possibbli
sabiex tinsab soluzzjoni fl-aħjar interess tar-residenti tal-Gudja.
ii.
Library Day – 11 ta’ Diċembru 2014 fil-5.00pm. Ms. Grech qalet li
din l-attività hija wkoll fuq skala nazzjonali u tħeġġeġ lin-nies japprezzaw il-ktieb u
l-qari f’kull livell. Il-Kunsill qabel li jippromwovi din il-ġurnata u li jkompli bis-sotenn
tiegħu favur il-qari u li jaħdem sabiex jonqos l-illiteriżmu kemm lokali kif ukoll fuq
livell nazzjonali.
iii.
LLL – taħriġ fil-ganutel jibqa’ sa Mejju 2015. Beading Crafts – 10
lezzjonijiet oħra u Arts/Crafts – jibda wara Jannar 2015. Saret diskussjoni dwar
dak meħtieġ sabiex isir it-tagħlim u taħriġ rispettiv. Il-Kunsill qabel li jitlob
lill-għalliema rispettivi sabiex jippreżentaw warrants/dikjarazzjoni uffiċjali li juru
l-kompetenza u abiltà li jagħtu taħriġ speċjalment lit-tfal ta’ taħt is-16-il sena.
c.

Stefan Caruana
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i.
Is-Sur Caruana ta’ tagħrif dwar dak li għamel u sejjer jagħmel
fid-deskasteru tal-Kultura.
i.
Musical Nights ġewwa l-Gudja. Dawn il-Musical nights intemmu
b’suċċess. Kien hemm rispons pożittiv ħafna kemm mill-parteċipanti kif ukoll
mill-udjenza li attendiet b’mod konsistenti għal dawn l-erba’ ġimgħat ta mużika
marbuta mal-istorja.
ii.
EFFE. Saret applikazzjoni tal-EFFE (Europe for Festivals –
Festivals for Europe). Din it-tip ta’ skema tista’ ttejjeb mhux ftit l-attivitajiet
kulturali speċjalment fl-irħula bħal Gudja, kemm b’mod finanzjarju kif ukoll
mill-aspett ta’ promozzjoni. B’hekk ikun qiegħed igawdi aktar ir-raħal tal-Gudja u
l-istess residenti.
iii.
Kuncert tal-Milied. Il-kunsill se jkun qiegħed jerġa’ jidħol
b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa sabiex jittella’ l-għaxar edizzjoni tal-Kunċert
tal-Milied mill-Kor ‘Assumpta Est’. Dan se jsir ukoll fuq l-istess paramentri
tas-snin ta qabel inkluż l-aspett finanzjarju.
iv.
Dekorazzjoni tal-Milied. Hemm bzonn li tiġi ffissata data sabiex
inkunu nistgħu nibdew narmaw l-armar u tiżjin tal-Milied madwar it-toroq
tal-Gudja. Għandu jkun hemm kuntatt mal-Head tal-iskola sabiex dan il-materjal
dekorattiv li jinsab fl-iskola jkun jista’ jinħareġ u wara l-festi tal-Milied jerġa’
jiddaħħal f’postu. Tajjeb ukoll ngħarrfu lis-sur Charles Zammit b’dawn id-dati u
deċiżjonijiet. Kif isir is-soltu wkoll, matul dawn il-ġranet ta’ festi, l-għaqdiet
mużikali u l-parroċċa se jkunu mistiedna sabiex iżejnu it-toroq prinċipali. Dan
għandu jsir fuq l-istess parametri tas-snin l-oħra inkluż il-ħlas.
v.
Milied ta’ Dari fil-Gudja ’14. Bħala parti mill-programm tal-“Erba’
Staġuni” se jkun qiegħed isir il-Milied ta’ Dari fil-Gudja. Din it-tielet edizzjoni ser
tkompli tibni fuq dawk ta’ qabel billi ssaħħaħ partijiet fil-Gudja li ma tantx jintużaw
għal attivitajiet, bil-għan prinċipali jkun sabiex dawn iz-zoni jkun hemm titjib
kemm f’dak li għandu x’jaqsam l-aspett estetiku kif ukoll sabiex ir-residenti
jħossuhom aktar parti mill-komunità tal-Gudja. F’din l-attività se jkun hemm
diversi attivitajiet li jvarjaw, fosthom; presepju ħaj, kant tal-Milied bil-Malti u
bis-sehem ta’ għad ta’ mużiċisti, parteċipazzjoni ta’ tfal li se jkunu qed jiżfnu żfin
folkloristiku Malti, esebizzjonijiet ta’ artiġġjanat marbut ma’ dawn il-festi, kif ukoll
sezzjoni iddedikata għall-arti u attivitajiet oħra relatati mat-tadizzjonijiet tal-Milied.
L-għaqdiet fil-Gudja huma mħeġġa sabiex jarmaw stand tal-ikel tradizzjonalment
marbut mal-Milied. L-istess għaqdiet huma mħeġġa sabiex l-istand tagħhom ikun
organizzat u relatat ma’ dak li hu tradizzjonalment Malti. Matul din l-attività “Milied
ta’ Dari fil-Gudja ‘14”, it-tfal mistiedna jipparteċipaw fi presepju ħaj. Dawk it-tfal li
jixtiequ jilbsu ta' rgħajja għal dan il-presepju mitluba jinkitbu fl-uffiċċju tal-Kunsill.
Ir-residenti huma mħeġġa wkoll sabiex jarmaw il-bambin fit-twieqi tagħhom u jekk
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hu possibli jixiegħlu l-fanali jew dawl ieħor li għandhom mal-faċċati. Għal din
l-attività se jkun qiegħed jintbagħat powster u avviż fid-djar.
2.3.0 Korrispondenza
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 Triq l-Annunzjata u nħawi oħra. Il-Kunsill jinsab infurmat li ħafna għotjien
tat-toqob tal-arbli tal-festa jinsabu jew imkissrin jew maqlugħin kompletament.
Il-Kunsill qabel li peress li l-Kunsill ma għandux jiffaċċja sitwazzjoni fejn jinsab
responsabbli jekk xi ħadd ikorri billi jitfa’ siequ ġo xi ħofra, il-Kunsill għandu jimla
dawn il-ħofor biż-żrar u b’hekk jitneħħa l-periklu preżenti.
3.1.2 Ilment dwar Triq Bur Ġlat il-Gudja fuq l-inħawi rurali. Il-Kunsill ġie infurmat u ħa
konjizzjoni tal-ilment b’referenza 18414096218225 u wara konsiderazzjoni
tal-kotenut dwar l-istess ilment, il-Kunsill qabel li dawn ix-xogħlijiet għandhom
jidħlu fil-lista tal-Kunsill dwar xogħol pendenti u li l-Kunsill jattiva skont il-prijorità u
l-finanzi disponibbli tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel ukoll illi f’dan ir-rigward, il-Kunsill għandu jfittex ukoll l-għajnuna
tad-Dipartiment tal-Infrastruttura u Xogħlijiet u sorsi oħra li jistgħu jgħinu
lill-Kunsill sabiex dawn ix-xogħlijiet meħtieġa ssiru mill-aktar fis mingħajr il-ħtieġa
li l-Kunsill jagħmel spiża peress li l-Kunsill, fil-preżent ma għandux il-fondi u
riżorsi sabiex iwettaq dan ix-xogħol iżda jissimpatizza mat-talba tal-persuna li
għamlet l-ilment.
3.1.3 Barra minn dak li ntqal hawn fuq, 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 u Progress – Triq Ħal Safi u bankina

4.1

Is-Sindku nforma lill-Kunsill dwar il-laqgħat li kien qed ikollu sabiex kemm
mal-Periti kif ukoll mal-persuni inkarigati mill-WSC u l-istorm water. Is-Sindku qal
li l-kuntrattur ma jistax jibda x-xogħol fuq il-bankina qabel il-WSC toħroġlu Letter
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of Acceptance dwar xogħol meħtieġa mill-WSC fl-istess tirq u li parti minnhom
sejrin ukoll jitħallsu mill-Kunsill.
4.2

Saret diskussjoni li jidher li l-bidu ta’ dan il-proġett qed jieħu ħafna żmien u li
l-Kunsill irrid jaġixxi peress li r-residenti qed ikollhom inkonvenjenti kbar u ma
jistgħux ikomplu jsofru speċjalment fil-ġranet tax-xita peress li lanqas bankina ma
hemm.

4.3

Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill għandu jiffissa d-data tat-30 t’April 2015 sabiex
kemm dan ix-xogħol fi Triq Ħal Safi kif ukoll ix-xogħol fi Triq Birżebbuġa għandu
jkun lest sewwa.
Is-Sur Baldacchino qal li fin-nuqqas li dan ix-xogħol ma jkunx lest sa din id-data
tat-30 t’April 2015 huwa jkun kostrett li jieħu azzjonijiet oħra kemm personali kif
ukoll b’mod ġenerali għaliex iħoss illi ma jistax iħalli lil min ibati bla bżonn.
Is-Sindku wieġeb li huwa sejjer ikompli jinsisti sabiex il-problema tal-ilma
tal-għargħar tiġi solvuta bla aktar dewmien. Infatti l-Perit Buhagiar diġà għamel
kuntatti mal-Perit A. Conti tat-TM sabiex tinsab soluzzjoni.

4.4

Il-main tal-ilma jista’ jsir taħt id-drop kerb tal-bankina u għalhekk ma għandux
bżonn li x-xogħol fuq il-bankina jkompli jtawwal. Issa jmiss lill-WSC li toħroġ l-LA
lill-kuntrattur Denfar Excavators kif diġà ġie maqbul u b’hekk ikun jista’ jibda
x-xogħol fuq il-bankina u hekk tittaffa l-problema.

5.0

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-Gudja

5.1

Il-Kunsill għamel referenza għal-laqgħa pubblika li saret nhar il-Ġimgħa 28 ta’
Novembru 2014 sabiex il-Kunsill jisma’ lir-residenti dwar l-ideat u suġġerimenti
tar-residenti dwar l-estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-Gudja. Waqt
din il-laqgħa pubblika saret preżentazzjoni mill-espert li qabbad il-Kunsill, il-Perit
Cacopardo. Dan fisser b’mod dettaljat ir-rapport li huwa għamel u ppreżenta
f’isem il-Kunsill Lokali l-Gudja kemm lill-MEPA kif ukoll lill-MIA.

5.2

Il-pubbliku li attenda għal din il-laqgħa pubblika kien jammonta għal madwar 50
persuna li ħafna minnhom semmgħu leħinhom u wrew li kien qed jaqblu
mal-azzjoni u d-direzzjoni li ħa u bi ħsiebu jieħu l-Kunsill sabiex jipproteġi
l-interess tar-residenti tal-Gudja u l-Gudja b’mod ġenerali.

5.3

Il-Kunsill qabel b’mod unanimu li jkompli jagħmel dak kollu possibbli sabiex
jipproteġi l-interessi tal-Gudja u l-interessi tar-residenti kollha u dan skont
il-mandat mogħti mir-residenti meta eliġew il-Kunsillieri fi ħdan il-Kunsill Lokali
l-Gudja.
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6.0

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana – Progress u Kontijiet

6.1

Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill kien diġà qabel li jixtri l-arjuplan tal-plastik li
kien ġie vandalizzat.

6.2

Is-Sur Baldacchino qal ukoll li l-Kunsill kien talab lill-Forestals sabiex jirranġaw
il-lastiku fil-pitch u li jsiru affarijiet oħra sabiex jagħmel dan il-lok aktar sigur.

6.3

Il-Kunsill ġie infurmat ukoll li ż-żebgħa fuq wiċċ tal-playing field sejjer sir f’Marzu
2015 meta t-temp ikun aktar stabbli.

6.4

Il-Kunsill ħa konjizzjoni wkoll illi sakemm issiru x-xogħlijiet meħtieġa l-Kunsill
għandu jżomm parti mill-bilanċ dovut kif kien miftiehem oriġinalment.

6.5

Il-Kunsill qabel li jagħmel insistenza mal-Forestals sabiex jagħmel ix-xogħol ta’
manutenzjoni (barra miż-żebgħa tal-art) u jforni l-ajruplan tal-plastik mill-aktar fis
possibbli.

7.0

Milied 2014 u l-Ewwel tas-Sena 2015 – programm t’attivitajiet u baġit.

7.1

Is-Sindku qal li dan il-programm jkun fih:
a.
Ħarġa tal-milied ta’ Bethlehem Għawdex li sejra ssir fl-20 ta’
Diċembru 2014
b.
Milied ta’ Dari fil-Gudja 2014 li sejjer isir fil-21 ta’ Diċembru 2014
bejn is-2.30pm u t-8.00pm
c.
Kunċert tal-Milied mill-Kor Assumpta Est fid-19 ta’ Diċembru 2014
d.
Il-Kunsill sejjer jagħmel ospitalità għal ħaddiema tal-Kunsill u
l-Kunsillieri skont kif tippermetti l-memo tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali dwar dan.
Is-somma totali m’għandhiex taqbeż l-€1200.00

8.0

Finanzi

8.1

Petty Cash; Il-Petty Cash għax-xahar ta’ Ottubru 2014 fl-ammont ta’ €4/8.16 ġie
approvat.

8.2

Skeda ta’ Pagamenti. L-iskeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ parti minn Ottubru u
Novembru 2014 għas-somma totali ta’ €23,064.03 ġie approvata kif ippreżentata
wara li ġew imwieġba xi mistoqsijiet dwar xi ammont kif murija fl-istess skeda.

8.3

Talbiet għal xiri u xogħlijiet. Il-Kunsill approva xiri ta’ servizzi u materjal kif
imsemmija aktar ‘il quddiem f’dawn l-istess minuti ta’ din il-laqgħa.
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9.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

9.1

Ftuħ tal-latrini pubbliċi. Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-fatt illi dawn il-latrini mhux qed
jinfetħu fil-ħin miftiehem ta’ filgħodu u qed ikun hemm tgergir u inkonvenjent.
Il-Kunsill iddeċieda li tintbagħat ittra ta’ twissija dwar dan u li jsir tnaqqis ta’ 5%
skont kif jippermetti l-kuntratt.

9.2

Triq Victor Pasmore – Pittur 1908-1998. Il-Kunsill ġie infurmat illi bis-saħħa
tal-poteri mogħtija bl-Artiklu 22 tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija (Kapitlu 10),
il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura ordna li t-triq li tagħmel parti minn Triq
San Ġorġ kif indikati fuq il-mappa li tidher f’paġna 9078 tal-ħarġa tal-gazzetta
tal-Gvern ta’ Malta 19289 (verżjoni online) tissemma:TRIQ
VICTOR PASMORE
PITTUR
1908-1998
Il-Kunsill qabel li jitwaħħlu tabelli sabiex jindikaw sewwa dan l-isem tat-triq kif
approvat wara li saret talba mill-Kunsill fuq inizjattiva tal-Viċi Sindku s-Sur
Baldacchino.

9.3

Programm Madonna ta’ Loretu – festa 2014. Mit-Tnejn 08 ta’ Diċembru sal-Ħadd
14 ta’ Diċembru 2014 (Jum il-Festa). Il-Kunsill ħa konjizzjoni ta’ dan il-programm
u filwaqt li rringrazzja l-organizzaturi ta’ din l-istedina, xtaq jibgħat l-awguri u
xewqat tajba għal dawn il-ġranet ta’ festa tal-Madonna ta’ Loretu fil-Gudja.

9.4

Rapport Finanzjarji ta’ Kull Kwart. Il-Kunsill approva r-rapport ta’ Kull kwart;
l-ewwel, it-tieni u t-tielet rapporti finanzjarji għas-sena 2014.

9.5

Fondi minn l-Ewropa għal proġetti fil-Gudja. Il-Kunsill ħa konjizzjoni li xi kunsilli
oħra qed jingħad li għandhom suċċessi u jotjenu fondi għal proġetti tagħhom.
Il-Kunsill qabel li jaħdem u jiffoka aktar dwar il-possibiltà li jiġu ddentifikati proġetti
li jkunu jistgħu jiġu finanzjati minn fondi Ewropej. Il-Kunsill qabel ukoll li tiġi
stabbilita sewwa relazzjoni mal-MEUSAC kif ukoll mal-GAL Xlokk sabiex ikun
hemm ħidma strateġika u konġunta li tikseb suċċess għall-Kunsill.

9.6

Allowance. Il-Kunsill b’mod unanimu qabel li l-allowance titħallas kompleta
sal-aħħar ta’ Diċembru 2014 lill-kunsilliera kollha. Jekk ikun hemm xi nuqqas dan
għandu jsir fl-allowance ta’ Ġunju 2015.
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Awguri għal Milied Hieni u Sena l-Ġdida 2015. Is-Sindku, il-Viċi Sindku u
l-Kunsilliera kollha flimkien xtaqu jibgħatu l-isbaħ xewqat kemm lil xulxin u
lill-familji tagħhom kif ukoll lill-impjegati tal-Kunsill u lir-residenti kollha tal-Gudja.

Aġġornament
Il-laqgħa spiċċat fid-9.00pm u ġie aġġornata għad-29 ta’ Diċembru 2014 fis-6.00pm (jew
għal xi data oħra skont iċ-ċirkustanzi) fuq aġenda li tiġi ċċirkulata lill-Kunsillieri kollha
aktar ‘il quddiem qabel il-laqgħa.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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