Minuti tat-tnejn u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li ssejħet b’urġenza li
saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar
l-Erbgħa 21 ta’ Jannar fis-6.30pm.
Preżenti:-

Skużati:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Demelsa Grech u Stefan
Caruana

Ambaxxatriċi Lokali
taż-Żgħażagħ:
Segretarju Eżekuttiv:

Melanie Bugeja
Joseph M. Formosa

Kunsillier:

Mark Anthony Sammut

Aġenda:1.

Proposti – Skema Proġett Kapitali

2.

Għeluq tal-laqgħa

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.10pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Segretarju Eżekuttiv informa lis-Sindku li kien irċieva komunikat
mingħand il-Kunsill MA Sammut li ma setax ikun preżenti peress li kien jinsab imsiefer
fuq xogħol.
Il-Kunsill iddeċieda li għal kull buon fini l-assenza tas-Sur MA Sammut hija ġusta u
skużata u ma taffetwax bl-ebda mod l-attendenza tas-Sur MA Sammut. Is-Sur Caruana
informa lill-Kunsill illi ma kienx jista’ jibqa’ għal-laqgħa wara s-7.00pm mħabba impenji
oħra.
1.0

Proposti – Skema Proġetti Kapitali

1.1

Introduzzjoni mis-Sindku. Is-Sindku spjega r-raġuni ta’ din il-laqgħa b’urġenza
peress li din l-iskema għandha żmien qasir wisq sabiex tiġi konsidrata.

1.2

Proposti:
Il-Kunsill iddiskuta tliet lokalitajiet li fihom jista’ ssir proġett ta’ fejda kif titlob liskema.
a.
parti minn Ġnien Raymond Caruana

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 42/7

b.
c.

21 ta’ Jannar 2015

parti mill-iskola Primarja
sit qrib il-Palazz ta’ Bettina

Fil-fehma tal-Kunsill l-aħjar proġett ta’ fejda għall-Gudja huwa Ċentru
tal-Komunità li jkun fih post għall-Kunsill, sala li tista’ tintuża għal skopijiet diversi,
berġa, Għassa tal-Pulizija kif ukoll possibilita li jkun hemm spazju għal skopijiet
kummerċjali li jkun jista’ jirrendi l-post sostenibbli anke finanzjament mingħajr
stress żejjed fuq il-finanzi tal-Kunsill.
1.2.1 a.
Spazju li jinkorpora l-latrini fi Ġnien R. Caruana (parti limitata). Saret
diskussjoni dwar dan il-lok u l-Kunsill kien tal-fehma illi dan il-Ġnien ma għandux
jintmess u jekk se jkun hemm xi proġett dan għandu jsir b’konsultazzjoni sħiħa
minn qabel man-nies kollha tal-Gudja. Fiċ-ċirkustanzi dan il-lok għandu jiġi
evitat.
1.2.2 b.
Parti mill-Iskola Primarja tal-Gudja fi Triq San Mark. Il-Kunsill ra li dan
il-lok diġà kien kopert b’permess mill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex fih tinbena sala
tal-Komunità. Il-Kunsill ġie infurmat dwar pjanti li juri l-binja proposta u li dan
il-permess li inkiseb aktar minn għaxar snin ilu mill-Foundation for Tomorrow
School (FTS) jista’ joffri opportunita għall-Kunsill li jwettaq il-proġett fi żmien
relattiv qasir u anke bi spiża raġonevoli.
Fil-fehma tal-Kunsill jistgħu jinqalgħu diffikultajiet dwar l-użu tal-bini tal-iskola iżda
huwa ta’ interess kbir għall-Kunsill li dan il-lok, bil-potenzjal kbira li għandu, jiġi
konsidrat serjament fl-aħjar interess tar-residenti kollha tal-Gudja.
Nota: għal ħabta tas-7.05am il-Kunsillier S. Caruana talab sabiex jiġi skużat peress li
kellu impenji oħra.
1.2.3 c.
Sit qrib il-Palazz ta’ Bettina fi Vjal it-Torri, il-Gudja. Il-Kunsill ra li dan is-sit
joffri potenzjal qawwi ta’ żvilupp sabiex issir binja b’livell ta’ sular wieħed li jkun
jirrispetta l-ambjent tal-madwar.
Fil-fehma tal-Kunsill dan il-lok fih l-elementi kollha li jissodisfa l-kriterji kollha dwar
din l-iskema ta’ finanzjament u għalhekk il-Kunsill ikollu l-aħjar għażla u li jikseb
suċċess fil-proġett li għandu jissottometti sat-30 ta’ Jannar 2015.
Il-Kunsill qabel li għandu jagħmel proposta fuq il-formola mitluba, liema stima
tal-proġett tista’ tlaħħaq is-somma ta’ €650,000 iżda l-proġett u l-finanzjament
tiegħu jista’ jieħdu firxa ta’ tliet snin.
Il-Kunsill qabel li malli jingħata ħjiel dwar l-għażla ta’ din il-proposta tal-proġett
mill-kumitat maħtur għall-finanzjament, il-Kunsill ikun jista’ jaħdem ma’ kull min
ikun konċernat dwar l-akkwist tal-art, private public partners, periti u stakeholders
oħra flimkien mar-residenti sabiex ikun proġett ta’ suċċess, sostenibbli u li jaqdi
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Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 42/7

21 ta’ Jannar 2015

l-ħtiġijiet kemm tal-Kunsill kif ukoll tal-komunità b’mod sostenibbli (kemm
finanzjarju u f’aspetti oħra kollha) għal żmien fit-tul.
Il-Kunsill qabel li dak il-lok għandu jiġi preżentat fi proġett ħolistiku u liema
proposta għandha tiġi segwita mill-qrib bl-iskop li l-Kunsill jikseb is-suċċess
mixtieq.
2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress li l-materja li għaliha ġiet imsejħa l-laqgħa ġiet eżawrita, s-Sindku għalaq
il-laqgħa fit-8.30pm sine die.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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