Minuti tas-Seduta Nru. 35/14
Kienet addottata Aġenda nru. 29/2014
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 21 ta’ Ottubru 2014
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 Marija Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Il-Viċi Sindku s-Sur Mario Cassar u l-Ambaxxatur Lokali taŻ-ŻgħaŻagħ isSinjorina Daphne Caruana kienu 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. 34/14
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 34/2014 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm 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. 34/14
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Is-Segretarja Eżekuttiva rreferiet għall-Qari tal-Korrispondenza – ittra tal-Kumitat
għall-Ismijiet tat-Toroq. Is-Segretarja Eżekuttiva qrat l-Avviż Legali 176 tal-1995.
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-mejda tal-kamra l-materjal li rċeviet firrigward tal-playing equipment.
Dwar id-deċiżjoni li jsiru double yellow lines fil-bidu ta’ Triq il-Knisja, is-Segretarja
Eżekuttiva staqsiet sa fejn qed ikun propost li jsiru s-sinjali?
Il-Kunsillier Refalo qal dritt wara l-aħħar seduta, membru tal-Kunsill mar u qal
ċertu diskors fil-bar tal-każin tal-Banda dwar id-deċiżjoni li jsiru double lines fi Triq
il-Knisja. Is-Sur Refalo kkundanna l-aġir ta’ dan il-membru.
Gie deċiż li s-sinjal ikun propost li jsir ħames metri mill-liwja.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL M ARS ALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 3/2014
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 3/2014 tal-Ħamis 28 ta’ Awwissu 2014 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
Ittra mibgħuta mill-Green MT fejn ġie propost li darba fix-xahar issir dawra għallħġieġ fil-lokalita`. Il-Kunsill qabel mal-proposta li ssir ġabra għall-ħġieġ.
Komunikat ta’ David Xuereb dwar kors qasir fuq il-bini ta’ presepji bil-ġibs. IlKunsill qabel li jorganizza kors dwar il-bini ta’ presepji fil-bini tal-Kunsill.
Talba għal ħlas mill-organizzatur ta’ ‘‘Giochi it’s a knockout’’.
Is-Segretarja
Eżekuttiva qalet is-Sur Xiberras kien qalilha li lilu ħadd ma kien infurmah li lattivitajiet kienu tħassru u eventwalment l-attivita` tiegħu kienet saret fiż-Żebbuġ.
Ġie deċiż li dan il-kont ikun diskuss f’ seduta oħra.

9. IL-PROĠETT PJAZZA M ADONNA TAL-VIRTUT
Il-Perit Scerri kien preżenti għal din il-parti tal-laqgħa.
Ġie deċiż li l-Perit jivverifika jekk fl-eventwalita` l-applikazzjoni tal-Kunsill għal
finanzjament tkun aċċettata, jintilfux fondi bil-pubbliċita` li saret dwar is-sejħa
għall-offerti u l-istess dokumenti tal-offerta u jistax jinbeda l-proġett.
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6. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 62/2014 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Biex titwaħħal mera tat-traffiku fi Triq Għajn Mhelhel k/m Triq tal-Konti faċċata ta’
Triq San Mikiel u jinżebgħah sinjal SLOW quddiem ir-residenza 26 Triq Għajn
Mhelhel. Talbiet approvata mill-Kunsill.
Nru. 63/2014 – Max Borg
Isir traqqiegħ bil-konkos ta’ Triq taċ-Ċaqra.
Il-Kunsill approva t-traqqiegħ bil-konkos ta’ Triq taċ-Ċaqra u Triq Ta’ Ċikku; ixxogħol isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Nru. 64/2014 – is-Sindku Nicky Saliba
Ressaq dawn il-proposti:
 jinbena ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fi Triq Għajn Mhelhel, maġenb il-blata talMunġitar.
 applikazzjonijiet mal-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar għal kisi ta’ Triq
is-Sellum u t-triq fil-Wied tal-Għazz.
 ħarġa f’ Għawdex.
 issir stima tax-xogħol biex jinbena ilqugħ bis-sejjieħ fi Triq Għajn Mhelhel,
fuq ir-riħ tal-bajja mill-wita sax-Xwejni.
Proposti approvata mill-Kunsill.
Nru. 65/2014 – Michael Galea
Talab biex issir rampa fi Triq Wied l-Infern (tlett jardi konkos). Talba approvata
mill-Kunsill; ix-xogħol isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Nru. 66/2014 – Fortun Cini
Talab biex issir rampa fi Triq is-Sagħtrija. Talba approvata mill-Kunsill; ix-xogħol
isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Refalo rtira mill-kamra tal-laqgħat.
Nru. 67/2014 – Michael Vella
Talab għal erba’ jardi konkos għal ilqugħ għall-ilma fi Triq Għajn Quċċat. It-talba
għal provvista ta’ konkos kienet approvata.
Il-Kunsill approva li jagħmel rampa fi Triq is-Sellum.
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7. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 27/2014 – DOK A għall-perijodu bejn id-19 ta’
Settembru 2014 u t-13 ta’ Ottubru 2014 kienet approvata.

8. IR-RAPPORT FINANZJARJU TAT-TLETT XHUR APR-ĠUN 2014
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-mejda tal-kamra r-rapport finanzjarju tattlett xhur għax-xhur Apr – Ġun 2014. Sar il-qari tar-rapport u saret diskussjoni
sħiħa dwar ir-rapport. Ir-rapport kien approvat kif preżentat.

11. AFF ARIJIET OĦRA
Il-Kunsill qabel li:
 jorganizza sessjonijiet tal-aerobics fil-grawnd tal-iskola. Il-ħlas mill-Kunsill
ikun €10 kull sessjoni.
 tintbagħat ittra lill-Aġent Kummissarju tal-Pulizija dwar il-ftuħ tal-għassa talpulizija taż-Żebbuġ.
 tintbagħat e-mail lis-Supritendent tal-Pulizija biex fil-peak times jintbagħat
pulizija għal traffic management fi Triq Ta’ Wara s-Sur.

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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