Minuti tas-Seduta Nru. 20/13
Kienet addottata Aġenda nru. 15/2013
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Tlieta, 28 ta’ Mejju 2013
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-Sinjura Maria Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.
Il-Kunsillier is-Sur Victor Refalo kien assenti.
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. 19/13
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 19/2013 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.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 19/13
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

Is-Sindku ssospenda l-Aġenda biex indirizzaw lill-Kamra l-Arċipriet u membri talKumitat tal-Festa dwar l-attivitajiet li jkunu organizzata bil-kollaborazzjoni talKunsill Lokali fil-ġranet tal-festa ta’ Santa Marija.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 39/13 U LAQGĦA URĠENTI TAL-24 TA’
APRIL 2013
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 39/2013 tat-Tlieta 16 ta’ April 2013 u tal-Laqgħa
Urġenti tal-24 ta’ April 2013 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu
bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
Stima ta’ The Guard & Warden Service House Ltd għal servizzi ta’ eco warden
biex jissorvelja l-area tal-iskips – Triq iż-Żebbuġ. Il-Kunsill qabel li jibbukkja erba’
siegħat servizzi ta’ eco warden maqsuma fuq jumejn.
Dwar ċirkulari AKL – Ċirk 29/2013 – Proġett Youth in Action, is-Segretarja
Eżekuttiva qalet li kienet irċeviet tlett applikazzjonijiet minn żgħażagħ interessata
jieħdu sehem fil-proġett. Peress li l-Kunsill setgħa jinnomina massimu żewġ
żgħażagħ mill-lokalita’ tfajla u ġuvni, ittellgħet bix-xorti t-tfajla biex tkun nominata
mill-Kunsill Lokali.
In-nominazzjonijiet tal-Kunsill huma Mario Mallia u Katia Cini.
Il-Kunsill approva l-ispiża ta’ nofs il-biljett tal-ajru taż-żewġ żgħażagħ jekk
jintgħażlu mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex jieħdu sehem fil-proġett.
L-ittra ta’ direzzjoni għas-sena 2012 ittieħdet bħala moqrija mill-Kunsill peress li
kienet intbagħtet minn qabel lill-Kunsillieri. Il-Kunsill qabel li l-fixed assets register
jinbena mill-ġdid mill-accountant (stima ta’ bejn wieħed u ieħor €800).
Memo tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar skema ta’ għajnuna finanzjarja
għall-korsijiet tal-Lifelong Learning 2013-14.
Ittra mibgħuta mill-uffiċjal awtorizzat tal-Kumitat Konġunt tal-LES dwar l-iffirmar ta’
Ftehim ma’ Datatrak fir-rigward taċ-ċitazzjonijiet li ngħataw qabel twaqqaf il2

Kumitat Reġjonali għal Għawdex u Ii għadhom ma tħallsux. Kien miftiehem li
għalissa dan il-Ftehim ma jkunx iffirmat biex naraw Kunsilli oħra x’ għamlu.
Ittra li dehret fil-ġurnal l-Orizzont bit-titlu ‘Ta’ periklu fiż-Żebbuġ’.
Il-Kunsill iddeċieda li:
• dwar il-parking li jsir viċin l-impjant tat-tarmak, tintbagħat reminder tal-ittra li
kienet intbagħtet lid-Direttur Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp.
• dwar id-daħla taż-Żebbuġ fil-bidu ta’ Triq il-Knisja, issir site visit mal-Perit.
Applikazzjonijiet għal permess
tal-Kunsill Lokali
Deċiżjonijiet meħuda
mill-Kunsill Lokali
(i) Frans Azzopardi ta’ Calypso Trains
Talba għal no objection mill-Kunsill
biex iħaddem trackless train fi-konfini
taż-Żebbuġ.

Ma
kienx
oġġezzjonijiet.

hemm

(ii) Fiona Portelli
Għal riċeviment ta’ tieġ nhar id-9 ta’
Awwissu 2014 fix-Xwejni.

Intqal li s-sit hu tal-privat.

(iii) Fame Music Events
Għal beach festival
nhar id-9 ta’ Ġunju 2013 fil-Bajja taxXwejni.

Approvata.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 13/2013 – DOK A għall-perijodu bejn l-20 ta’ April u t22 ta’ Mejju 2013 kienet approvata.

7. BUDGET 2013
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-mejda tal-kamra l-estimi finanzjarja għassena 2013. Is-Segretarja Eżekuttiva qrat id-dokument tal-budget.
Wara xi mistoqsijiet u rimarki ta’ kjarifika, il-Kunsill unanimament approva l-estimi
finanzjarja għall-2013 hekk kif ġew preżentata mis-Segretarja Eżekuttiva.

8. IL-PLAYING FIELD TAŻ-ŻEBBUĠ
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Il-Kunsill approva li jinżebgħu ċ-ċnut tal-playing field taż-Żebbuġ (ix-xogħol isir
mill-ħaddiema tal-Kunsill).

9. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Ilment 18/2013 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Isir traqqiegħ bil-konkos fi Triq Ta’ Ċikku u Triq tal-Ħluq. Il-Kunsill approva ttraqqiegħ ta’ Triq tal-Ħluq.
Ilment 19/2013 – Marlene Zammit
Ilmentat dwar il-bandli tal-playing field taż-Żebbuġ. Dan l-ilment se jkun diskuss f’
seduta oħra.
Ilment 20/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Is-Sindku ressaq dawn it-talbiet:
• it-traqqiegħ bil-konkos ta’ Triq tal-Kanun.
• isiru double yellow lines fil-kantuniera tal-islipway fil-Bajja tax-Xwejni, faċċata
tal-għerien. It-talba kienet approvata.
• żbir u ħart tas-siġar taż-żebbuġ ta’ Triq iż-Żebbuġ. Xogħol approvat millKunsill, iż-żbir isir minn Savio Saliba u l-ħart minn Vitor Cini.
Il-Kunsill iddeċieda li jagħmel sejħa għal kwotazzjonijiet għal xiri ta’ photocopier.

11. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-8.15 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

4

