Minuti tas-Seduta Nru. 12/12
Kienet addottata Aġenda nru. 09/2012
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 23 ta’ Ottubru 2012
Ħin: Fis-6.00 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:-

Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Mario Cassar – Viċi Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Maria Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku s-Sur Nicky Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 11/12
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 11/12 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew meqjusa
bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti u staqsa għal dawk li kienu favur,
kontra jew li ser jastjenu. Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn ilminuti ġew approvati u ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 11/12
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Is-Sindku ta ħarsa lejn ix-xogħlijiet li mar jara l-Perit tal-Kunsill.
Dwar Triq is-Sagħtrija fejn qed tisfronda t-triq, is-Sindku qal hemm spiża kbira
għall-Kunsill.
Dwar il-bankina ta’ Saveria Camilleri, is-Sindku qal din ma tistax tintmess għax lgħatba tad-dar tiġi għolja ħafna.
Dwar Triq Għajn Mhelhel quddiem ta’ Farrugia, is-Sindku qal il-Perit se jieħu millġdid il-livelli tat-triq. Refalo oġġezzjona għal dan u qal, għandu jsir bħal ma sar ilġenb l-ieħor tat-triq biex l-ilma tax-xita jgħaddi minn ġon-nofs tat-triq. Gie deċiż li
nitkellmu mal-kuntrattur tat-tarmak.
Fir-rigward tal-ilqugħ ta’ Triq Għajn Mhelhel, is-Sindku qal il-Perit issuġġerixxa li
minflok isiru pilastri tal-konkos. Dwar il-bankina ta’ Panorama Crt, is-Sindku qal ixxogħol fuq il-bankina jista’ jsir mill-kuntrattur tal-bankini. Ix-xogħol tal-bankina kien
approvat.
Dwar l-ilmenti li għandna tal-qlib tal-ilma tax-xita, is-Sindku qal fir-rigward ta’ Triq ilPonta, il-Perit għandu jieħu l-livelli tat-triq, Triq il-Madonna taċ-Ċiċri jista’ jsir maxxogħol li għandu jagħmel il-kuntrattur tat-tarmak fl-istess triq u fi Triq Sant’ Indrija,
il-Perit issuġġerixxa li jsir gutter.

Il-Kunsillier Refalo rtira mill-kamra tal-laqgħat.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Komunikat tal-Viċi Sindku dwar il-parteċipazzjoni ta’ żgħażagħ membri fis-Sotto
Kumitat taż-Żgħażagħ – Banda Santa Marija fil-Kunsill Lokali taż-Żgħażagħ. Gie
deċiż li tintbagħat ittra lill-Kumitat tal-Banda Santa Marija biex ikun iċċarat jekk hux
minnu li:
•
•

l-istatut tal-Banda Sta Marija iwaqqafx żgħażagħ fi ħdan is-sotto kumitat tażżgħażagħ milli jipparteċipaw f’ għaqdiet u organizzazzjonijiet oħra fil-lokalita’
jew barra minnha;
jekk il-kumitat jew membri tal-kumitat heddewx membri żgħażagħ fi ħdan issotto kumitat taż-żgħażagħ biex ma jipparteċipawx fil-Kunsill Lokali tażŻgħażagħ Żebbuġ bil-premessa li l-istess statut jinnega d-dritt għal dan.

Ittra mibgħuta mill-Awtorita’ dwar l-Ambjent u l-Ippjanar dwar l-art li fuqha qed ikun
propost li jsir belvedere u picnic area fl-inħawi tas-Sagħtrija. Il-Kunsill qabel li jirtira
l-applikazzjoni li għandu mal-MEPA.
Ittra ta’ Road Constructin Co Ltd dwar il-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-miżbla talQortin, Xagħra. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet li fix-xhur bejn Novembru u Marzu
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jgħaddu sa massimu ta’ erba’ trakkijiet mgħobbija għall-Qortin mit-toroq tal-lokalita’
tagħna.
Ittra ta’ Blues Limited dwar il-proġett tagħhom tal-mapep tal-villaġġi u għamara u
tabelli tat-toroq. Il-Kunsill ftiehem li jiltaqa’ mar-rappreżentanti ta’ Blues Limited.
Ittra mibgħuta mill-Kap tal-Iskola Primarja Żebbuġ dwar attivita’ fl-iskola flokkażjoni tal-Jum tal-Libreriji tal-Iskejjel.
Memo 38/2012 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-iskema Inizzjattivi ta’
Attivitajiet 2012-2013.
Kien hemm qbil li l-attivitajiet isiru fil-weekend 14-15 ta’ Settembru 2013. Kien
miftiehem li l-applikazzjoni tal-Kunsill tkun diskussa f’ laqgħa oħra.
Ittra mibgħuta minn Puttinu Cares Cancer Foundation Gozo dwar l-organizzazzjoni
ta’ attivita’ mill-Kunsill biex jinġabru fondi b’ risq il-kawża tagħhom.

5. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti skeda nru. 07/2012 – DOK A kienet approvata.

6. SEJĦA GĦALL-OFFERTI
SERVIZZI TA’ HANDYMAN GĦAL XOGĦLIJIET
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet li kienu ntefgħu żewġ offerti għall-kuntratt għal
provvista ta’ servizzi ta’ handyman għal xogħlijiet. Hija qalet li l-offerti huma ta’
Paul Caruana u Chris Xuereb. Il-valur tal-offerti mitfugħa hu skont Dok B mehmuż
mal-minuti.
Il-Kunsill evalwa ż-żewġ offerti mitfugħa.
Il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Paul Caruana li kienet l-irħas offerta.
Peress li kien għamel il-ħin, il-Kunsill Lokali aġġorna għall-Ħamis l-1 ta’ Novembru
2012.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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DOK A

SERVICES OF A HANDYMAN FOR WORKS
SCHEDULE OF RATES

JCB

Excavator

Dumper

Air
compressor

Cherry
picker

Hi up

/hr

/hr

/hr

/hr

/hr

/hr

Crane

Dumping

Labour &
hand tools
/hr

TENDERERS
Paul Caruana

€ 29.50

€19.23 (1mt) €19.23
€21.95 (5ft)
€29.50 (7ft)

€11.21

€26.50

Chris Xuereb

€ 30

€ 50 (23
tons)

€ 18

€ 25

€ 18

€4.15 /ton –
dumping normal
€8.26 /ton dumping mixed

€ 25
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€17.00 /person

€ 25
€ 45 – dump truck 8 €19.75 /person
(20 tons) wheeler
dumping not inc.
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