Minuti tas-Seduta Nru. 13/12
Kontinwazzjoni tas-Seduta tat-23 ta’ Ottubru 2012.
Kienet addottata Aġenda nru. 09/2012.
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 8 ta’ Novembru 2012
Ħin: Fil-5.30 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.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Memo 40/2012 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-iskema ta’ għajnuna lillKunsilli Lokali li għandhom ir-responsabbilita’ ta’ librerija lokali. Il-Kunsill qabel li
juri l-interess tiegħu fl-iskema u japplika għal massimu tal-għajnuna li jista’ jieħu
mill-iskema.
Ittra mibgħuta mis-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija dwar il-parteċipazzjoni ta’
żgħażagħ membri fis-Sotto Kumitat taż-Żgħażagħ fi ħdan l-istess Soċjeta’ filproġett Kunsilli Lokali taż-Żgħażagħ 2012 – 2013.
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Għal laqgħa li se ssir għaż-żgħażagħ li urew interess fil-proġett Kunsilli Lokali tażŻgħażagħ f’ Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Kunsill ftiehem li jipprovdi ttrasport f’ Għawdex għal dawn iż-żgħażagħ.
Komunikat mibgħut mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-organizzazzjoni ta’
attivita’ fl-okkażjoni ta’ Jum il-Libreriji, il-5 ta’ Diċembru. Il-Kunsill iddeċieda li għal
Jum il-Libreriji jiftaħ il-librerija tiegħu sagħtejn extra.
Ittra mibgħuta mill-Gozo Horse Racing Association dwar l-attivita’ Gozo Local
Council Heats. Il-proposta kienet rifjutata – il-fond ospitalita’ u servizzi lillkomunita’ għas-sena 2012 magħluq.
Dwar Memo 38/2012 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, il-Kunsill qabel li japplika
għal attivita’ fil-lokalita’ minn din l-iskema u li ssir laqgħa t-Tlieta 20 ta’ Novembru
dwar l-applikazzjoni tiegħu.
Il-Kunsill qabel li jiffirma l-ftehim propost mill-Kumpanija Green MT għall-ġbir taliskart separat għas-snin 2013 – 2014.
APPROVAZZJONI TA’ KONTIJIET
Dawn il-pagamenti kienu approvati mill-Kunsill Lokali:
Kisi bil-konkos ta’ parti minn Triq il-Wied ta’ Marsalforn
(Road Construction Co Ltd)
CM Fee - kisi bil-konkos ta’ parti minn Triq il-Wied ta’ Marsalforn
(il-Perit Edward Scerri)
Bini ta’ ħitan tas-sejjieħ fi Triq iż-Żebbuġ – l-aħħar kont
(J. Portelli Projects)
CM Fee - bini ta’ ħitan tas-sejjieħ fi Triq iż-Żebbuġ
(il-Perit Edward Scerri)

€18,924.82
€996.04
€31,325.27
€1,648.70

7. MILIED 2012
Għall-festi tal-Milied, il-Kunsill ftiehem li:
•
•

bejn il-Milied u l-ewwel tas-sena, jorganizza ħarġa għat-tfal akkumpanjati millġenituri tagħhom.
jitlob stima lill-Kumitat tal-Armar għat-tiżjin tal-Milied fiż-Żebbuġ.

8. IL-GRAWND TAL-ISKOLA PRIMARJA
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Is-Sindku għarraf lill-Kamra li l-Kunsill Skolastiku tal-Iskola qed jaqbel mal-proġett
tat-turf fil-grawnd tal-iskola. Dwar il-finanzjament tal-proġett, is-Sindku qal li dan
kien se jsir mill-GFA u mill-Ministeru għal Għawdex. Qal il-GFA se tidħol fi ftehim
mal-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku qal il-fencing u d-dwal irid isir mill-Kunsill.

Il-Kunsill approva żewġ jardi konkos għat-tiswija ta’ rampa fi Triq Ħabel it-Twil.

12. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-7.45 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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