Minuti tas-Seduta Nru. 14/12
Kienet addottata Aġenda nru. 10/2012
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 22 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.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦAT BIN-NRU. 12-13/12
Billi l-minuti tal-laqgħat bin-nru. 12/2012 u 13/2012 tat-Tlieta 23 ta’ Ottubru u talĦamis 8 ta’ Novembru 2012 rispettivament 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.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦAT BIN-NRU. 12-13/12
Dwar Triq is-Sagħtrija, il-Kunsillier Camilleri staqsa jekk jistax isir traqqiegħ bil-cold
asphalt.
Il-Kunsill qabel li jsir xogħol ta’ traqqiegħ f’ dik il-parti ta’ Triq is-Sagħtrija.

4. MINUTI – KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN BINNRU. 35/12
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 35/2012 tat-Tlieta 6 ta’ Novembru 2012 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Stima tal-Perit tal-Kunsill biex isir il-kisi bil-konkos tal-passaġġ fi Triq Ta’ Milied. IlKunsill approva l-kisi ta’ dan il-passaġġ (wisa’ ta’ erba’ piedi) u x-xogħol isir bilhandyman tal-Kunsill.
Memo 45/2012 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-Iskema ta’ finanzjament
ta’ inizzjattivi speċjali għall-2013. Il-Kunsill qabel li japplika għall-proġett ta’
upgrade tal-belvedere ta’ quddiem il-playing field taż-Żebbuġ – jinbidlu l-bankini u
jsiru tal-imprint concrete, isiru railings, sistema ġdida ta’ dwal, bankijiet u litterbins.
Ittra mibgħuta mill-Awtorita’ dwar l-Ambjent u l-Ippjanar fejn il-Kunsill ġie nfurmat li
l-applikazzjoni tiegħu għall-bankina tal-każin tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija
kienet rifjutata mill-Kumitat. Il-Kunsill qabel li din il-bankina ssir mill-fondi tiegħu
għall-2013.
Is-Sindku ppropona li bil-fondi tal-UIF isir l-upgrade tar-roundabout ta’ Pjazza lMadonna tal-Virtut.
Is-Sindku qal in-naħa t’ isfel tar-roundabout dak ir-radam jista’ jkun żviluppat f’
maħżen għall-Kunsill.
Il-Kunsill qabel mal-proposti tas-Sindku ddeċieda li jagħmel site visit flimkien malPerit.
Ittra mibgħuta mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat dwar l-organizzazzjoni
ta’ laqgħa fil-lokalita’ għall-għaqdiet u organizzazzjonijiet volontarji tal-lokalita’. IlKunsill qabel li jospita’ din il-laqgħa.
Komunikat mibgħut mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar stedina mill-Ministeru
għat-Turiżmu, l-Ambjent u l-Kultura għall-organizzazzjoni ta’ attivitajiet għallpubbliku biex jitfakkar il-Jum Marittimu Ewropew 2013.
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Ittra mibgħuta mill-Kumpanija Green MT dwar il-bring-in sites ta’ maġenb il-playing
field u ta’ Triq Għajn Mhelhel.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar ilment li sar fuq programm
tal-RTK biex jinbidel is-safety mat tal-playing field taż-Żebbuġ.
It-talba għall-bdil tat-tapit tkun kunsidrata mill-budget tal-2013.
Ittra mibgħuta minn Transport Malta dwar is-single line ta’ Triq Sant’ Indrija u lproposta ta’ pedestrian crossing fi Triq il-Knisja.
Ittra mibgħuta mill-Moviment Kerygma dwar il-premju Żagħzugħ tas-Sena 2012. IlKunsill ftiehem li jitkellem mal-Arċipriet dwar il-possibbilita’ ta’ nominazzjoni ta’
żagħżugħ/a mill-lokalita’.
Il-Kunsill qabel li jorganizza klassijiet tal-aerobics. Dawn is-sessjonijiet isiru fissala taċ-Ċentru Parrokkjali minn Angelo Bonello u l-Kunsill joħroġ €10 kull klassi –
klassijiet b’ aktar minn ħmistax il-parteċipant u €20 kull klassi – klassijiet b’ anqas
minn ħmistax il-parteċipant.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti skeda nru. 08/2012 – DOK A kienet approvata.

Il-Kunsillier Refalo qal li għandu offerta mingħand McDonald’s għat-tfal tal-lokalita’
għas-Sibt l-1 ta’ Diċembru. Qal il-vawċers jinġabru mill-Uffiċċju tal-Kunsill. IsSegretarja Eżekuttiva talbet lil Refalo biex minn McDonald’s jgħaddulha
informazzjoni sħiħa tal-attivita’ biex tkun tista’ tifformola avviż lir-residenti.
Il-Viċi Sindku u l-Kunsillier Refalo rtiraw mill-kamra tal-laqgħat.

7. MILIED 2012
Il-Kunsill qabel:
• li jorganizza kompetizzjoni għall-isbaħ presepji.
• it-tiżjin tal-Milied isir mill-Għaqda Armar Santa Marija.
Is-suġġett Milied 2012 għad-diskussjoni fil-kontinwazzjoni ta’ din is-seduta.

8. PROĠETTI FIL-LOKALITA’
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Is-Sindku ppropona li tinbena latrina pubblika fil-Bajja tax-Xwejni. Kien hemm qbil
mal-proposta tas-Sindku u ġie deċiż li ssir site visit flimkien mal-Perit.

11. AĠĠORNAMENT
Il-Kunsill aġġorna s-seduta għal nhar it-Tlieta 27 ta’ Novembru 2012 fil-11.30 ta’
filgħodu.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

4

1

