Minuti tas-Seduta Nru. 42/15
Kienet addottata Aġenda nru. 35/2015
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 14 ta’ April 2015
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 Marija Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

L-Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ Daphne Caruana kienet assenti.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku s-Sur Nicky Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROV AZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦAT BIN-NRU. 39-41/2015
Billi l-minuti tal-laqgħat bin-nru. 39-41/2015 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 LAQGĦAT BIN-NRU. 3941/2015
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Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL M ARS ALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 06/2015
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 06/2015 tat-Tlieta 27 ta’ Jannar 2015 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
Komunikat mibgħut mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar il-Ftehim għal
assistenza finanzjarja mill-Fond ta’ ko-finanzjament CV 7237 għall-proġett ta’
Pjazza l-Assunta u s-soft area ta’ Pjazza Santa Marija tal-Virtut. Il-Kunsill qabel li
jiffirma l-ftehim ta’ aċċettazzjoni.
Komunikat mibgħut mill-Gozo Action Group Foundation dwar il-proġett finanzjat
mill-M125.
Ittra mibgħuta mill-uffiċċju tal-President ta’ Malta dwar l-għoti ta’ rikonoxximent lil
persuni li qed jieħdu ħsieb persuni vulnerabbli.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment tal-Kummerċ dwar il-premju nazzjonali għal
Appoġġ lill-Intrapriża 2015. Il-Viċi Sindku ppropona lil Antonia Saliba ta’ Saliba
Stores għal dan il-premju. Il-Kunsill qabel mal-proposta tal-Viċi Sindku.
Approvazzjoni ta’ Transport Malta biex isiru sinjali ġodda tat-traffiku. IsSegretarja Eżekuttiva ser tieħu ħsieb tgħaddi l-ittra ta’ approvazzjoni lit-Taqsima
tat-Toroq – Ministeru għal Għawdex.
Komunikat ta’ Carmel Saliba dwar periklu fi Triq Għajn Mhelhel, fuq ir-riħ tal-Bajja
tax-Xwejni. Is-Sindku għarraf lill-kamra li qed jinbena lqugħ fi Triq Għajn Mhelhel
mill-Ministeru għal Għawdex.
Talba minn Charlie Axiak biex jinżebgħu double yellow lines mal-ġenb ta’
entratura ta’ garaxxijiet fi Triq il-Qolla l-Bajda.
Ittra mibgħuta mill-Malta Tourism Authority dwar applikazzjoni li saret malAwtorita` għal kiri ta’ sunbeds u umbrellas mill-Bajja tax-Xwejni – applikant VicMartin Calleja. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għal l-applikazzjoni.
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6. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Dan l-item ma kienx diskuss.

7. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 31/2015 – DOK A għall-perijodu bejn it-13 ta’ Frar
2015 u s-6 ta’ April 2015 kienet approvata.

8. BUDGET 2015
Billi r-rapport tal-Budget tal-Kunsill għas-sena 2015 kien ċirkulat minn qabel, dan
ittieħed bħala moqri mill-Kunsill. Il-Kunsill approva l-budget għas-sena 2015 kif
preżentat.

9. IL-PJAN TAL-ĦIDM A 2015 - 2017
Billi l-Pjan tal-Ħidma għas-snin 2015 – 2017 kien ċirkulat minn qabel, dan ittieħed
bħala moqri mill-Kunsill. Il-Kunsill approva l-Pjan tal-Ħidma 2015 – 2017 kif
preżentat.

10. IL-FINANCIAL STATEMENTS 2014
Dan l-item ma kienx diskuss peress li l-Awditur kien għadu m’għaddiex ir-rapport
lill-Kunsill.

11. AFF ARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva x-xiri ta’ sett kotba bl-isem ‘L-Avventuri ta’ Stilton għat-Tfal’.
Il-Kunsill fassal il-programm taċ-ċerimonja ta’ Jum iż-Żebbuġ.
wara ċ-ċerimonja jsir riċeviment.

Kien maqbul li

Il-Viċi Sindku staqsa dwar x’ kien ġara fuq it-tismija ta’ triq għal Mons Alwiġi Vella.
Is-Segretarja Eżekuttiva wieġbet li kienet għadha ma rċeviet l-ebda tweġiba millKumitat għall-Ismijiet tat-Toroq. Ġie deċiż li tintbagħat e-mail lill-Kumitat nistaqsu
f’ hiex waslet il-proposta tal-Kunsill.
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12. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fis-7.15 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna għat-Tlieta, 28 ta’
April 2015 fil-11.00 ta’ filgħodu.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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