Minuti tas-Seduta Nru. 83/12
Kienet addottata Aġenda nru. 81/2012

Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 5 ta’ Marzu 2012
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:




Il-Kav. Carmelo Saliba – Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Id-Deputat Sindku s-Sur Joe Bajada, il-Kunsillier is-Sur Harry Debono u ċChairperson tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn is-Sinjura Marija Saliba
kienu skużati.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tal-laqgħat b’ nru. 81/2012 u 82/2012 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 il-minuti ġew approvati u
ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
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Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI – KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 26/2012 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn
ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.
Dwar il-proposta tas-Sur Sacco li jitwaħħal apparat simili għal tal-ajruport biex juri
r-riħ għas-sajjieda, is-Sindku rrimarka liema bajja għandha dan l-apparat.
Dwar il-proposta tas-Sur Sacco li jitranġa l-passaġġ li jagħti għal fuq l-għolja fejn
hemm is-Salvatur, is-Sindku staqsa jekk il-passaġġ hux pubbliku.
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet il-Kumitat ma ħa l-ebda deċiżjoni dwar il-proposti
mressqa mis-Sur Sacco.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta mill-Arċipriet Dun Reuben Micallef dwar ħlas dovut għall-użu tassala taċ-Ċentru Parrokkjali biex ingħata s-servizz tal-berġa fiż-żmien li kien qed
isir ix-xogħol tal-manutenzjoni fil-bini tal-berġa.
Il-Kunsill approva l-ħlas ta’ €900 fis-sena għall-perijodu ta’ sentejn (minn Marzu
’10 sa Frar ’12; €3.46 għal kull ġurnata).
Ittra mibgħuta mill-Green MT dwar il-ftehim li Green MT għandha ma’ Kunsilli
Lokali Għawdxin. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet li l-ftehim ma’ Green MT ikun
estiż sal-aħħar tal-2012.
Applikazzjoni
għall-permess tal-Kunsill Lokali

Deċiżjoni meħuda millKunsill Lokali

Gozo Jeep Tours
Għal ikla ta’ nofsinhar
nhar l-20 ta’ Marzu 2012
fil-Bajja tax-Xwejni.

Approvata.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet għad-diskussjoni skedi tal-ħlasijiet bin-nru. 81/12
u 83/12. Billi dawn l-iskedi kienu ntbagħtu minn qabel, dawn ġew meħuda bħala
moqrija.
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat e-mail tal-Perit Scerri dwar il-kontijiet tal-patching. IlKunsillier Refalo qal il-Perit stess qed jgħid li x-xogħol ma sarx sewwa meta qal li
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t-toqob ma tnaddfux qabel sar il-patching u ssuġġerixxa li ngħaddu l-ittra tal-Perit
lid-Direttur tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali.
Is-Sindku qal sa issa dejjem intużat il-prattika li f’ każ bħal dan ikun il-Kunsill kollu
li jiddeċiedi u mhux Kunsill minimu. Refalo oġġezzjona li noqgħodu nistennew
jiltaqa’ Kunsill sħiħ u qal kulħadd kien avżat bis-seduta.
Is-Sindku qal il-patching li nqala’ dovut għall-ammont ta’ xita li għamel.
Il-Kunsilliera Camilleri u Refalo ma qablux li jitħallsu items 30-33 ta’ Skeda nru.
81/12.
Il-Kunsill approva skedi tal-ħlasijiet bin-nru. 81/12 u 83/12 mingħajr items 30-33 ta’
Skeda 81/12.
Il-Kunsill iddeċieda li jitlob lill-Perit jagħmel il-verifiki li semma fl-e-mail tiegħu sal15 ta’ Marzu 2012.

7. BUDGET GĦAS-SENA 2012
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra l-Estimi Annwali għall2012. Il-Kunsill iddiskuta u approva l-Estimi Finanzjarja għas-sena 2012.

8. IL-PJAN TAL-ĦIDMA 2012 – 2014
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra l-Pjan ta’ Ħidma tat-tlett
snin 2012 - 2014.
Wara xi mistoqsijiet u rimarki ta’ kjarifika, il-Kunsill approva l-Pjan ta’ Ħidma għall2012 - 2014 hekk kif preżentat.

9. ILMENTI
Ilment nru. 06/2012 – Wiġi Cassar
Talab biex jitħammel vieġ trab mill-inħawi magħrufa tas-Sinjura (passaġġ
imblukkat). Il-Kunsill approva t-talba ta’ Cassar; jagħmel ix-xogħol Richard Axiaq.
Ilment nru. 07/2012 – Joseph Camilleri
Titwitta’ b’ li hemm fil-post pjazzetta li tinsab fl-inħawi ta’ Għajn Quċċat. It-talba ta’
Camilleri kienet approvata; jagħmel ix-xogħol Richard Axiaq.
Ilment nru. 08/2012 – il-Kunsillier Camilleri
Għandu talba minn Ġanni Grech biex jiżbor mingħajr ħlas is-siġar tal-akaċja l’ isfel
mix-xeltrijiet fi Triq iż-Żebbuġ. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet li Grech jiżbor dawn
is-siġar.
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10. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva li jsir handrail tal-istainless steel matul il-bankina ta’ quddiem lUffiċini tal-Kunsill.

11. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fis-6.45 ta’ filgħaxija u l-Kunsill aġġorna sine die għal wara l-15
ta’ Marzu 2012 fil-11 ta’ filgħodu.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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