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Pjan ta’ Attività
għas-sena 2019
Il-Kunsill huwa magħmul mis-Sindku s-Sur John-Mary Calleja, il-Viċi Sindku s-Sur Romeo
Baldacchino u l-Kunsilliera s-Sur Mark Anthony Sammut, is-Sur Stefan Caruana u s-Sur
George Fenech.
Il-Kunsill jiffunzjona billi kull Kunsillier ikollu xogħlijiet fdati lilu fid-dekasteri rispettivi u flimkien
ma’ kunsilliera oħra jaħdmu flimkien sabiex b’hekk il-Kunsill iwettaq il-missjoni u l-għanjiet li
għalihom ġie mwaqqaf il-Kunsill. (Ara l-lista tad-dekasteri hawn annessa u mmarkata Dok A).
Il-Kunsilliera kollha jipparteċipaw bi sħieħ fil-laqgħa tal-Kunsill li wieħed jista’ jsegwi fuq il-live
streaming.
Il-Kunsill huwa impenjat sabiex kull deċiżjoni tiġi meħuda qrib ir-residenti u għall-ġid komuni
tal-istess residenti.
Il-Kunsill juri li l-bniedem huwa fiċ-ċentru ta’ kull attività u azzjoni li tiġi mwettqa mill-Kunsill.
Bħala organu ewlieni tat-twettiq tal-amministrazzjoni pubblika, il-Kunsill jagħmel dak kollu
possibbli sabiex kull resident tal-Gudja dejjem jikseb ħajja aħjar.

Il-Kunsill jagħmel dak kollu possibbli sabiex iħaddem sistema ta’ amministrazzjoni pubblika li
tkun trasparenti u li taħdem bl-anqas burokrazija possibbli.
Il-Kunsill jara li jwieġeb għall-ħtiġijiet tar-residenti bl-aħjar mod u fl-aqsar ħin possibbli. Fejn
ikun hemm bżonn il-Kunsill ifittex l-għajnuna u l-koperazzjoni ta’ entitajiet u awtoritajiet oħra li
jistgħu jkunu involuti sabiex jgħinu fil-ħtiġijiet tar-resident. Xi kultant dan jieħu xi żmien iżda lKunsill, permezz tal-amministrazzjoni tiegħu, jkompli jassisti lir-resident sakemm jinqeda kif
ikun possibbli u meħtieġ fil-parametri tal-liġi u tas-servizz provdut.
Il-Kunsill huwa magħruf dwar kemm jitlob l-għajnuna tal-awtoritajiet u dipartimenti konċernati
kif ukoll tad-diversi ministeri tal-Gvern Ċentrali u dwar dan il-Kunsill tal-Gudja huwa magħruf
kemm jibqa’ jinsisti sakemm jikseb dak li jkun ġust u mistħoqq. Dan mhux dejjem ikun faċli
iżda l-Kunsill għandu l-grinta li jinsisti sabiex jikseb dak meħtieġ anke jekk dan jieħu xi żmien.
Matul is-sena 2018 il-Kunsill għamel u kellu diversi laqgħat mal-awtoritajiet kif ukoll madDipartiment tal-Gvern Lokali. F’dawn il-laqgħat il-Kunsill wera li huwa dinamiku u li ma
jżommx lura milli jirsisti sabiex tinstab soluzzjoni fejn jidħlu l-ħtiġijiet u x-xewqat tar-residenti
tal-Gudja. Għall-Kunsill il-ħtiġijiet tar-residenti għandhom jingħataw prijorità.
Dan ir-rapport amministrattiv huwa komprensiv u ma nistgħux insemmgħu bid-dettal dak kollu
li wettaq il-Kunsill matul is-sena 2018.
Nibdew biex nagħtu ħarsa dwar dak li twettaq fis-sena 2018 dwar it-toroq. Il-Kunsill għamel
diversi xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq toroq u bankini madwar il-Gudja matul is-sena 2018. IlKunsill għamel il-preparazzjonijiet meħtieġa sabiex jagħmel xogħol estensiv fi Triq iżŻebbuġa mix-xifer tal-Iskola Primarja sal-knisja. Dan ix-xogħol sejjer isir b’materjal vulkaniku
li jixraq l-ambjent tal-madwar u mistenni li jibda fi żmien qasir.
Il-Kunsill ikkollabora mad-Dipartiment tal-Infrastruttura u Xogħlijiet sabiex isir xogħol ta’
riġenerazzjoni ta’ Ġnien Raymond Caruana liema xogħol issa huwa mistenni li jibda fil-futur
qarib. Dan il-proġett ta’ riġenerazzjoni fil-maġġoranzja tiegħu sejjer jiġi ffinanzjat mill-Gvern
Ċentrali.
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Xogħol ta’ riġenerazzjoni sejjer jibda fi żmien qasir fi Ġnien Ġlormu Cassar. Dan il-proġett filmaġġoranza tiegħu sejjer jiġi ffinanzjat minn Projects Malta.
Xogħlijiet li huma maħsuba li jibdew fix-xhur li ġejjin huma dawk fi Triq Sta Katarina, Triq
Joseph Pace u Triq id-Dejqa. Anke hawn il-materjal sejjer ikun ta’ materjal vulkaniku li jagħti
dehra mill-isbaħ lill-ambjent tal-qalba tal-Gudja.
Għal bosta minn dan ix-xogħol il-Kunsill qed jinnegozja ma’ entitatjiet sabiex jikseb
finanzjament minn sorsi barra l-allokazzjoni ta’ kull sena.
Il-Kunsill għamel diversi tentattivi sabiex jikseb art u jiżviluppa l-bini għall-amministrazzjoni u
faċilitajiet oħra li jkunu xierqa u aċċessibbli għal kulħadd. Għas-sena 2019 il-Kunsill sejjer
ikompli jaħdem sabiex jekk ma jkunx possibbli li tinkiseb din l-art, il-Kunsill jitfa’ ħarstu fuq lakkwist ta’ bini lest li jista’ jiġi konvertit u aġġustat għall-ħtiġijiet tal-Kunsill.
Il-Kunsill kien wieħed mill-protagonisti li ħadem favur iż-żgħażagħ u fi ħdan il-Kunsill inħatar
Kunsill taż-Żgħażagħ li mexa u ħadem b’suċċess, u li anke ħa rikonoxximent mill-Aġenzija
Żgħażagħ anke bit-twaqqif ta’ Ġnien taż-Żgħażagħ li ġie parzjalment iffinanzjat mill-Aġenzija
Żgħażagħ. Il-Kunsill ħadem b’suċċess fuq livell nazzjonali dwar Vot16 u ħatar ukoll
Ambaxxatriċi taż-Żgħażagħ.
Il-Kunsill kompla jagħmel dak kollu possibbli sabiex jieħu ħsieb l-ambjent fid-diversità tiegħu
kemm ġewwa l-Gudja kif ukoll fl-inħawi tal-madwar. Ix-xogħol dwar l-ambjent tant huwa vast
u jista’ jieħu sal-ġbir tal-iskart organiku, ġbir ta’ skart ieħor, separazzjoni tal-iskart u riċiklaġġ,
kif ukoll attenzjoni dwar l-arja nadifa, żvilupp ta’ proprjetà kif ukoll il-livell tal-ħsejjes kemm filGudja u fil-madwar.
Il-Kunsill ħadem ukoll mal-Awtorità tad-Djar u saru xogħlijiet ta’ manutenzjoni estensiva filblokok ta’ appartamenti t’Tal-Mitħna.
Il-Kunsill kien protagonista fejn jidħol l-aspett kulturali kif ukoll l-għarfien ta’ postijiet u siti ta’
wirt storiku li din il-lokalità tal-Gudja tħaddan. Dawn kienu materjalizzati billi l-Kunsill kompla
jaħdem fuq ir-rotta kulturali (Heritage Trail) li nħolqu madwar il-Gudja.
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Bħala parti mill-programm Erba’ Staġuni, l-attivitajiet qed ikunu ta’ valur miżjud għal dawn ilpostijiet storiċi.
Dawn l-attivitajiet inkorporaw fihom mixjiet kulturali, kunċerti ta’ kwalità, kif ukoll
esebizzjonijiet tal-arti. Għal dawn l-attivitajiet qed jipparteċipaw bosta residenti b’ħiliet
differenti. B’sodisfazzjoni ngħidu li dak li qed isir qiegħed iżid l-interess fost id-diversi
residenti għax qed ikun ir-resident stess bħala l-protagonist ewlieni ta’ dawn l-attivitajiet.
Il-Kunsill kompla jżomm għajnejh fuq il-proġett approvat tal-estenzjoni tal-Ajruport
Internazzjonali ta’ Malta, fil-Gudja. Il-Kunsill jara li dan il-proġett massiv ma jkollux impatt
negattiv fuq il-Gudja b’mod ġenerali u l-ħajja tar-residenti tal-Gudja għandha tiġi mħarsa minn
kull aspett.
Dan il-proġett issa kompla fil-bini ta’ parkeġġ li sejjer jesa’ madwar 1000 vettura. Fiċċirkustanzi preżenti dwar il-parkeġġ ġewwa l-Gudja, il-Kunsill diġà beda jikkonsidra li rresidenti tal-Gudja b’xi mod jew ieħor jiksbu benefiċċju kif ikun possibbli u negozjat mal-MIA.
Il-Kunsill iżomm djalogu kontinwu mal-Paroċċa u l-NGO’s kollha fil-Gudja. Dan joffri ħafna
opportunijiet li jistgħu jgawdu minnhom in-nies kollha tal-Gudja. Il-Kunsill dejjem jara kif bilkoperazzjoni u l-ħidma konġunta mal-NGO’s b’mod ewlieni l-baned ġewwa l-Gudja, jinkiseb
il-ġid massimu fl-aħjar interess tar-residenti kemm jekk tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani.
Il-Kunsill jixtieq jerġa’ jtenni t-talba tiegħu sabiex jiġi stabbilit Day Centre fejn l-anzjani jkunu
jistgħu jingħataw tagħlim u tagħrif dwar saħħa fiżika u mentali, iġene, storja, kultura u affarijiet
oħra utili sabiex anke l-anzjani tagħna jkunu jistgħu jkollhom ħajja denja li tixirqilhom.
Dwar fondi mill-Ewropa sabiex il-Kunsill iwettaq xogħol u proġetti ta’ fejda fil-Gudja, il-Kunsill
tul iż-żmien għamel diversi applikazzjonijiet. B’sodisfazzjoni kbir ngħidu li din is-sena 2018,
kien il-Kunsill tal-Gudja li kiseb l-akbar ammont ta’ fondi taħt miżura 4.3 sabiex iwettaq xogħol
ta’ asfaltar fit-toroq rurali tal-madwar Ta’ Loreto, Triq Victor Pasmore u Triq tal-Lampat.
Inqalgħu diversi diffikultajiet iżda huwa mistenni li dawn ix-xogħlijiet jibdew fil-ġejjien qarib.
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Dawn ix-xogħlijiet ta’ fejda sejrin ikomplu jżidu mal-Heritage Trail madwar il-Gudja li jkun jista’
jitgawda mir-residenti tal-Gudja u tant oħrajn kif ukoll jagħtu aċċess xieraq lil tant bdiewa li
jaħdmu l-għelieqi f’dawn l-inħawi.
Il-Kunsill kien il-mezz li żgħażagħ mill-Gudja setgħu jibbenefikaw minn fondi dwar youth
exchanges u jsifru f’pajjiżi oħra. Dan jgħin bil-bosta fl-iżilupp taż-żgħażagħ li kieku ma jkunx
għall-Kunsill ma jkunux jistgħux jiksbu din l-esperjeza tant siewja għall-ħajja futura tagħhom.
Matul is-sena 2018, il-Kunsill ikkollabora ma’ diversi għaqdiet sportivi sabiex saru diversi
attivitajiet li fihom ipparteċipaw kemm individwi kif ukoll għaqdiet sabiex ikollna Gudja aktar
f’saħħitha. Il-Kunsill kiseb għarfien xieraq mill-Kumitat Olimpiku Malti għall-ħidma tiegħu filqasam sportiv.
Fost l-isfidi li ħadem qatigħ dwarhom il-Kunsill, hemm dik tal-parkeġġ ġewwa l-Gudja. Ta’
kuljum il-Kunsill jirċievi ilmenti mingħand ir-residenti li mhux qed isibu jipparkjaw l-vetturi
tagħhom speċjalment wara li jirritornaw lejn djarhom mill-ħidma tagħhom ta’ kuljum. Il-Kunsill
għamel diversi tentattivi sabiex jikseb approvazzjoni dwar residential parking. Il-Kunsill
approva mozzjoni sabiex jagħmel bye-law dwar parkeġġ b’ħin limitat li għalkemm il-Kunsill
ħadem dwar din il-bye-law bl-assistenza legali u professjonali, il-Kunsill għadu ma kisibx lapprovazzjoni finali sabiex din il-bye-law tidħol fis-seħħ.
Dwar dan il-Kunsill kellu diversi laqgħat u issa nhar il-Ġimgħa 01 ta’ Frar 2019 sejra ssir
laqgħa mas-Segretarju Parlamentari s-Sur Silvio Parnis u personalitajiet oħra bil-għan li
jinkiseb progress u soluzzjoni xierqa mill-aktar fiss possibbli għaliex il-Kunsill jemmen li rresidenti tal-Gudja għandhom jiġu trattati bħal lokalitajiet oħra speċjalment meta l-Gudja saret
il-parkeġġ b’xejn għal bosta li jiffrekwentaw l-MIA.
Kif għidna diġà dan ir-rapport ma jistax jikteb dwar il-ħidma kollha tal-Kunsill. Minkejja dan
ma nistgħux inħallu barra l-ħidma tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni speċjalment dak it-tagħlim u
tagħrif ta’ matul il-ħajja. It-talbiet ġusti tal-Kunsill Lokali fir-rigward taż-żewġt ikmamar flIskola Primarja biswit il-Librerija Pubblika, fejn dawn kellhom jiġu konvertiti u rranġati għasspejjeż tal-Kunsill, u li kienu se jammontaw għall-aktar minn €20,000.00 u flimkien maxxogħol u investiment li kien diġà għamel il-Kunsill ammont għal madwar €10,000.00 bit-
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tagħmir u jsiru komdi u aċċessibbli għal kulħadd u jagħti lok xieraq għat-tagħlim matul il-ħajja
filgħaxija, baqgħu ma ntlaqgħux mid-Direttorat tal-Edukazzjoni. Il-Kunsill ma ngħata l-ebda
assigurazzjoni li seta’ juri li l-Kunsill kien qed jista’ jagħmel użu fit-tul ta’ snin li jiġġustifikaw
dan l-investiment. Dan kien imur kontra l-prinċipju finanzjarju li jonfoq il-Kunsill u jinvesti bilgalbu u għalhekk ma setax jikkonkludi ftehim xieraq għall-komunità tal-Gudja.
Il-Kunsill beħsiebu jkompli jaħdem sabiex jikseb il-progress meħtieġ f’dan il-qasam u għal
darba oħra joffri t-tagħlim ta’ matul il-ħajja liema tagħlim huwa għal qalb tal-Kunsill kif ukoll
għar-residenti tal-Gudja.
Nixtiequ nsemmgħu li l-Kunsill Lokali daħal b’suċċess għall-inkarigu li jsostni l-pubblikazzjoni
ta’ ktieb ‘Omm ta’ Bosta Wlied 2’ bħala parti mis-sostenn lejn il-kultura tar-raħal u r-residenti
tiegħu.
Il-Kunsill reġa’ offra s-servizz ta’ tilqim kontra l-influwenza mogħtija mill-Gvern u midDipartiment tas-Saħħa Primarja lil dawk ir-residenti ta’ ‘l fuq minn 55 sena jew min għandu xi
mard kroniku. B’kollox intlaħqu madwar 390 resident uħud minnhom ingħataw dan is-servizz
ġewwa darhom.
Kien ilu jinħass li l-Gudja jkollha monument f’ġieħ il-Gudja u ġie deċiż li mingħajr ma jintilef lebda mertu lejn monumenti li hawn madwar ir-raħal tal-Gudja, il-Kunsill għandu jkollu mafkar
li jkun uniku għall-identifikazzjoni għar-raħal ewlieni tal-Gudja.
Ix-xogħol dwar dan il-monument għadu għaddej. Mistenni li dan il-monument jitlesta
kompletament għal Jum il-Gudja 2019 fejn anki jkun qed jitfakkar għeluq il-25 sena mittwaqqif tal-ewwel Kunsill Lokali għall-Gudja.
Is-suġġett dwar il-konfini tal-Gudja speċjalment dwar l-inklużjoni tal-Ajruport Internazzjonali
ta’ Malta jiġi uffiċjalment inkorporat fil-konfini tal-Gudja huwa kontinwament fuq l-aġenda talKunsill. Il-Kunsill jinsab solidali dwar dan. Saru diversi laqgħat (kemm formali u anke
informali) ma’ kull min jista’ jkun konċernat f’din il-materja. Dan l-aħħar il-Kunsill jinsab
infurmat li dan is-suġġett jinsab quddiem il-Ministru tal-Ġustizzja u Gvern Lokali għaddirezzjoni u azzjoni meħtieġa.
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Għalkemm xi laqgħat mal-awtoritajiet isiru f’ħinijiet tax-xogħol, il-Kunsilliera jagħmlu dak kollu
possibbli li jkunu preżenti flimkien mas-Sindku waqt dawn il-laqgħat.
Wara li jseħħu dawn il-laqgħat ma’ entitajiet u awtoritajiet u ministeri kif ikun meħtieġ, isSindku, waqt il-Kommunikazzjonijiet tiegħu fil-laqgħa tal-Kunsill, jinforma lill-Kunsill, u allura
lill-Kunsilliera preżenti, dwar l-eżitù tal-laqgħat rispettivi.
Ħidma tal-Kunsill Lokali tal-Gudja tinkorri l-finanzi pubbliċi u għalhekk il-Kunsill jaġixxi bilgalbu meħtieġ.
Il-ħsibijiet tal-baġit għas-sena 2019 qed jiġu diskussi u mqegħda għall-approvazzjoni talpubbliku waqt din il-laqgħa tat-28 ta’ Jannar 2019 sabiex il-Kunsill ikompli juri li qed jaħdem bi
struttura u strateġija ċara fil-qafas finanzjarju skont il-liġi u li dan il-baġit kif propost jilqa’ għallħtiġijiet u xewqat tar-residenti tal-Gudja li l-istess Kunsill Lokali ġie elett sabiex jirrappreżenta.
Il-Kunsill Lokali tal-Gudja dejjem jagħmilha ċara u jisħaq li l-laqgħa mar-residenti mhix ta’
darba fis-sena biss skont il-liġi iżda l-Kunsill iħaddem ‘open door policy’ u kull resident, hu
min hu u hi min hija, tista’ tersaq għand il-Kunsill b’kull mezz possibbli sabiex tikseb lgħajnuna u solidarjetà. Hija fil-missjoni tal-Kunsill li kontinwament joffri spalla u wens kull
waqt u fil-ħin fejn u meta jkun meħtieġ.
Is-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsilliera kollha kif ukoll l-amministrazzjoni tal-Kunsill jixtiequ
jirringrazzjaw lir-residenti kollha għall-koperazzjoni u l-apprezzament tagħhom għall-ħidma
tal-Kunsill.

Sindku

Aġent Segretarju Eżekuttiv
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