Minuti tas-Seduta Nru. 17/13
Kienet addottata Aġenda nru. 12/2013
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Tlieta, 12 ta’ Frar 2013
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:-

Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.
Il-Viċi Sindku s-Sur Mario Cassar u l-Kunsilliera s-Sinjura Marija Saliba kienu
skużati.
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. 16/13
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 16/2013 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. 16/13
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Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI – KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 37/13
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 37/2013 tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2013 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

Il-Kunsill ftiehem li jordna lill-Kumitat tal-Armar Żebbuġ biex jiżbru s-siġar tal-bruk
fix-Xwejni (faċċata tar-residenza tas-sorijiet).

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ komunikat mibgħut minn Transport Malta dwar it-talba li kien għamel
il-Kunsill biex isir traffic management fi Triq il-Knisja, fid-daħla tar-raħal. Kien
miftiehem li ssir il-bankina tal-każin, qabel tittieħed xi deċiżjoni mill-Kunsill.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti skeda nru. 10/2013 – DOK A kienet approvata.

7. FINANCIAL STATEMENTS GĦAS-SENA 2012
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-mejda tal-kamra l-financial statements
għas-sena 2012.
Il-Kunsill iddiskuta u approva l-financial statements kif
preżentata.

8. BUDGET JAN - APR 2013
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-mejda tal-kamra l-estimi tal-Kunsill Lokali
għall-ewwel erba’ xhur tas-sena Jannar – April 2013. Sar il-qari tad-dokument.
Wara li saru xi mistoqsijiet u rimarki ta’ kjarifika, il-Kunsill approva l-estimi Jannar
– April 2013 kif preżentata.

9. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Dwar ilment bin-nru. 69/2012, il-Kunsill qabel li jorganizza kors ta’ taħriġ fil-first
aid u l-parteċipanti jintalbu jħallsu €5 kull wieħed.
Ilment nru. 01/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Ressaq dawn il-proposti għall-kunsiderazzjoni tal-Kunsill:
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• tinbena appramorta fi Triq Ħabel it-Twil. Approvat – xogħol isir millħaddiema tal-Kunsill.
• jinbeda x-xogħol fuq il-pilastri fi Triq l-Oniċi (kif deċiż fis-seduta tal-25 ta’
Settembru 2012). Approvat – xogħol isir minn Paul Caruana.
• biex fit-tarf ta’ Triq Għajn Mhelhel faċċata tal-aħħar bini jinqala’ l-ħajt talbricks u minflok isiru pilastri tal-konkos. Approvat – xogħol isir minn Paul
Caruana.
• isir uffiċċju addattat għas-Segretarja Eżekuttiva. Jintalab il-parir tal-Perit
tal-Kunsill.
• sistema ta’ arja kundizzjonata u purtieri ġodda għall-kamra tal-laqgħat.
Tintalab kwotazzjoni lil Camilleri & Mifsud u lil Rosnis rispettivament.
• isir xogħol ta’ patching fi Triq Wied l-Infern, Triq is-Sagħtrija u Triq Għajn
Mhelhel. Approvat xogħol ta’ patching fi Triq Wied l-Infern u Triq Għajn
Mhelhel; isir minn Paul Caruana.
• isir xogħol ta’ traqqiegħ fejn sfrundat it-triq fi Triq is-Sagħtrija. Approvat –
xogħol isir minn Gatt Tarmac Ltd.
Ilment 03/2013 – Charlie Saliba
Talab biex issir il-manutenzjoni tal-islipway fil-Bajja tal-Qbajjar. Se ssir site visit
mis-Sindku.
Ilment 04/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Għandu dawn it-talbiet:
• jitwassa’ l-kanal tan-nixxiegħa tal-ilma fi sqaq mal-ġenb ta’ Galea Flts
ġewwa Triq ix-Xwejni.
• terġa’ titwaħħal mera tat-traffiku fit-tarf ta’ Triq Għajn Mhelhel. Talbiet
approvata mill-Kunsill.
Ilment 05/2013 – Leli Cini
Talab biex jinżebagħ l-ilqugħ tas-salini fix-Xwejni. It-talba kienet approvata.
Ilment 06/2013 – il-Viċi Sindku Mario Cassar
Għandu talba biex ma jsirx ċertu parking fil-viċinanza tal-impjant tat-tarmak fi Triq
iż-Żebbuġ. Ġie deċiż li tintbagħat reminder tal-ittra li kienet intbagħtet lid-Direttur
Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp dwar din it-talba (nillimitaw it-talba għal faċċata
ta’ fejn hemm l-arblu tal-Enemalta).
Ilment 07/2013 – Toni Tabone
Tiswija ta’ passaġġ qalb l-egħlieqi fil-limiti ta’ Triq Għajn Mhelhel.
approvat u se jsir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
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Xogħol

10. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva:
• xkaffar ġdid għall-back office mingħand Petrolea Ltd għall-prezz ta’ €100.30
• x-xiri ta’ żewġ pubblikazzjonijiet ġodda għall-librerija mingħand Faraxa
Publishing.
• jsiru gwarniċi ġodda għall-kamra tal-laqgħat.

11. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fis-7.30 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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