Minuti tad-disgħa u tletin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja, imsejħa b’urġenza, li
saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar
l-Erbgħa 10 ta’ Diċembru 2014 fis-6.00pm.
Preżenti:-

Skużata:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:
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.

Il-kunċett tal-Life Long Learning / użu tal-faċilitajiet fl-Iskola Primarja tal-Gudja

2.

Għeluq tal-laqgħa

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.05pm 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

Il-kunċett tal-Life Long Learning / użu tal-faċilitajiet fl-Iskola Primarja talGudja

1.1

Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku ta’ ħarsa ta’ kif żviluppaw l-affarijiet meta l-Kunsill
kien qiegħed jipprospetta li jkollu aktar faċilitajiet dwar it-tagħlim ta’ matul il-ħajja
ġewwa l-Iskola Primarja tal-Gudja. Iżda ġara li wara kien hemm bidla fil-Kap talIskola u mingħajr ebda raġuni valida, l-Kunsill ġie mċaħħad li jagħmel użu liberu
ta’ dan il-faċilitajiet minkejja li l-Kunsill għandu ftehim validu u approvat ukoll midDipartiment tal-Edukazzjoni li serva sewwa għal madwar 5 snin ilu.
Bl-iskop li jinkiseb progress, kien sar qbil li l-Kunsill ikollu laqgħa mal-Ministru
Bartolo responsabbli mill-Edukazzjoni u Xogħol.
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Għadda ż-żmien u l-Kunsill jinsab kostrett li jagħmel dan it-tagħlim matul il-ħajja
fil-bini tal-Librerija li, fil-preżent hemm jopera fih l-Kunsill u l-Librerija. B’din iżżieda ta’ diversi korsijiet dan l-ispazju sar wisq ristrett u qajjem ukoll diversi
ilmenti u inkonvenjent minkejja li l-Kunsill għamel iżjed minn dak kollu possibbli
sabiex jakkomodaw lill-kulħadd.
Il-Kunsill għamel dak kollu possibbli u uża l-kuntatti meħtieġa sabiex issir l-laqgħa
mal-Ministru Bartolo responsabbli mill-Edukazzjoni u Xogħol.
F’dan l-istadju s-Sindku għadda l-kelma lil Ms. Grech li hija l-Kunsilliera
responsabbli mill-Edukazzjoni fil-Kunsill.
Ms. Grech qalet li t-Tlieta 02 ta’ Diċembru 2014 hija kienet ġiet ikkuntattjata millMinisteru tal-Edukazzjoni u Xogħol u ġiet infurmata li kellha issir laqgħa l-Erbgħa
03 ta’ Diċembru 2014 maċ-Chief of Staff tal-Ministeru is-Sur David Caruana.
Ms. Grech qalet li malli rċeviet l-avviż hija mill-ewwel infurmat lill-Kunsill dwar dan
u l-Kunsill għamel l-avviż lill-Kunsillieri kollha dwar din il-laqgħa tat-03 ta’
Diċembru 2014 liema laqgħa bdiet għal xi 5.45pm.
Is-Sindku qal li għalkemm wieħed jifhem li l-avviż kien wasal fi ftit ħin u wieħed
ma setax ikun hekk pront li jattendi, il-Kunsill ma kellux għażla li jipproponi
appuntament ieħor.
Is-Sindku qal li għal din il-laqgħa maċ-Chief of Staff attenda huwa (Sindku) Ms.
Grech u s-Segretarju Eżekuttiv, JM Formosa.
Il-punti prinċipali ta’ din il-laqgħa maċ-Chief of Staff kienu li l-ftuħ u l-għeluq talbieb prinċipali għandu jkun fdat f’idejn il-cleaner/purtinara tal-iskola. Il-ħlas
għandu jsir lill-iskola sabiex ikun hemm proċeduri stabbilit dwar lamministrazzjoni.
Għandu jinbena partition tal-aluminium sabiex kull min jidħol fil-kamra tal-LLL ma
jkollux kuntatt dirett mat-tfal.
Saret diskussjoni fuq diversi punti ta’ kif jista’ jinkiseb kompromess iżda l-Kunsill
wera wkoll it-tħassib tiegħu li qed issir ħsara kbira kemm fl-attrezzi li jinsabu filkamra li sservi bħala ċentru ta’ tagħlim ta’ matul il-ħajja kif ukoll lir-reputazzjoni
tal-Kunsill.
Il-Kunsill iħoss illi r-rappreżentanti eletti mir-residenti tal-Gudja sabiex iħarsu linteress komplet tar-residenti għandhom responsabilità anke dik legali. Għalhekk
għandhom ikunu fdati u rispettati u mhux li purtinar/part time cleaner ikun fdat
aktar minn membru responsabbli tal-Kunsill.
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Punt ieħor ewlieni kien li l-Kunsill m’għandux finanzi sabiex iħallas għal
purtinar/part time cleaner meta l-Kunsill offra li jkun responsabbli fuq livell
eżekuttiv dwar il-ftuħ u l-għeluq tal-bieb ewlieni, l-indafa u l-ordni fuq il-post.
Saru diversi suġġerimenti bħal li l-Kunsill jorganizza kemm it-tagħlim u l-attivitajiet
sportivi fl-istess ħin u li l-Kunsill jagħmel arranġamenti sabiex jagħmel xi
lezzjonijiet fil-bini amministrattiv tal-Kunsill.
Issemma wkoll lil-punt li l-Kunsill joħroġ kompletament mill-Iskola Primarja u jsib
post alternattiv speċjalment f’bini ġdid li jkun inbena apposta għal Kunsill li jkun
jista’ jagħti servizz ukoll meħtieġa għat-tagħlim matul il-ħajja.
Il-Kunsill ra wkoll li minkejja li kien hemm permess mill-MEPA li nkiseb fuq talba
tal-FTS (perit Konrad Thake) sabiex tinbena multi purpose hall, din baqgħet ma
seħħitx għalkemm għadda aktar minn 10 snin.
Il-Kunsill iħoss illi l-ispazju tal-iskola għandu jintuża aħjar speċjalment waqt issigħat u ħin u ġranet meta l-iskola ma tkunx qed tintuża.
Il-Kunsill għamel ukoll riferenza għall-ftehim (draft) kif mogħti lill-Kunsill mill-Kap
tal-Iskola. Il-Kunsill ra li dan il-ftehim propost ma jistax jiġi kunsidrat peress li fih
ineżattezzi u jidher li dan il-ftehim ma kienx ippreparat sabiex jindirizza rrelazzjoni u l-ħtiġijiet tal-Kunsill u l-Iskola Primarja tal-Gudja.
Finalment il-Kunsill qabel li bil-għan li jintlaħaq kompromess u li tkompli l-ħidma
konġunta bejn il-Kunsill u l-Iskola Primarja l-Kunsill jirrispondi lis-Sur Caruana
dwar dawn il-punti:a) Il-Kunsill iħoss li l-ftehim eżistenti li serva sewwa kemm lill-iskola kif ukoll
lill-Kunsill għandu jibqa bis-seħħ. Fejn isiru xi tibdiliet u xi aġġornamenti
oħra, dawn għandhom isiru wara negozjati xierqa fejn l-għan ewlieni jkun
l-aħjar interess tar-residenti kollha tal-Gudja li bi dritt għandhom
jibbenefikaw mill-ħidma u tagħlim ta’ matul il-ħajja.
b) Il-ftehim propost fiħ ħafna ineżattezzi u partijiet minnu lanqas jagħmlu
sens. Dan ma jistax iservi bħala bażi ta’ ftehim xieraq li jagħmel gieħ
kemm il-ħidma tal-Kunsill u kif ukoll dik tal-iskola Primarja ġewwa lGudja.
c) Il-Kunsill iħoss illi ma jistax jidħol għal spejjeż ta’ cleaner/purtinar għaliex
il-finanżi tal-Kunsill ma jippermettux dan. Jekk allura tibqa’ issir
insistenza li l-aċċess jingħata biss jekk ikun hemm inkarigat
cleaner/purtinar, il-ħlas ta’ dan is-servizz m’għandux isir mill-Kunsill.
d) Il-Kunsill lest li jaċċetta li l-użu tal-Life Long Learning Centre isir biss
wara l-ħin tal-iskola u meta ma jkunx hemm tfal ġewwa l-iskola.
e) I-Kunsill iħoss li ma jistax jidħol għall-ispiża tal-partition u kif diga intqal
dan minħabba limitazzjoni serji ta’ finanzi. Il-Kunsill jipproponi li periti u
nies tekniċi fi ħdan l-FTS jagħmlu stħarriġ dwar dak meħtieġ u kull
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struttura tkun approvata sewwa u li toħloq aċċess liberu kemm għallKunsill kif ukoll għal dawk li jagħmlu użu minn dan iċ-ċentru. Il-Kunsill
dejjem insista li ma jixtieqx joħloq xi inkovenjent, periklu jew nuqqas ta’
sigurtà kemm għall-iskola kif ukoll għal min jagħmel użu miċ-Ċentru talLLL iżda jaqbel u jixtieq li ssir xi forma ta’ struttura fejn ikun hemm
aċċess liberu mingħajr ma jkun hemm xi intervent jew ostakolu kemm
għal Kunsill kif ukoll għall-iskola.
2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress li l-materja li għaliha ġiet imsejħa l-laqgħa b’urġenza, il-laqgħa ġiet
eżawrita, s-Sindku aġġorna l-laqgħa sine die fis-7.30a.m.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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