Kunsill Lokali L-Għasri
6, Triq Dun Karm Caruana, L-Għasri GSR 1021
Tel: 21558686 Fax: 21558655 email: ghasri.lc@gov.mt
Ref. Nru. VII/35

Minuti tal-Laqgħa Nru. 35 tal-Kunsill Lokali L-Għasri (is-Seba’ Terminu), li
nżammet nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru, 2015 fis-7.00p.m. fl-Uffiċċju
Amministrattiv tal-Kunsill.
Il-laqgħa kienet presjeduta mis-Sindku l-Av. Daniel Attard.
Membri oħra tal-Kunsill li kienu preżenti :
Is-Sur Emmanuel Mintoff
Is-Sur Joseph Farrugia
Is-Sur Frank Formosa
Is-Sinjura Alexandra Maria Mifsud

Viċi Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsilliera

Preżenti kien hawn ukoll l-Ambaxxatur għaż-Żgħażagħ is-Sur Matthew Attard.
1. Talba
Fil-bidu tal-laqgħa s-Segretarju Eżekuttiv u l-Kunsillieri qalu t-talba.
2. Approvazzjoni tal-Minuti 7-34
Il-Minuti tal-Laqgħa preċedenti kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju
Eżekuttiv.
3. Attivitajiet għal żmien il-Milied
Il-Kunsill iddiskuta dwar l-attivitajiet organizzati mill-Kunsill fi żmien il-Milied. LAmbaxxatur taż-Żgħażagħ Matthew Attard u s-Sindku infurmaw lill-Kunsill blinizjattiva li ittieħdet mill-Kunsill taż-Żgħażagħ biex isir presepju fiċ-Ċentru
Parrokkjali b’affarijiet li jkunu għar-riċiklaġġ. Il-Kunsill inkoraġixxa din l-inizjattiva
taż-żgħażagħ. Dwar l-attivitajiet is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li lpreparamenti diġa bdew. Il-librara Marvic Attard Briffa qed tikkordina biex jibdew
isiru l-provi tal-plays u żfin li ser isiru. Nhar il-Ħadd ser isir ir-recording tal-plays
taż-żgħar. Il-membri tal-Kunsill huma mitluba sabiex jgħinu mill-aħjar li jistgħu biex
dawn l-attivitajiet ikunu jistgħu isiru.
4. Korrispondenza
4.01 Memo 31/2015 – Proġetti kurrenti ta’ natura kapitali mwettqa mill-Kunsilli
Lokali.
4.02 Memo 32/2015 – Espresjoni ta’ interes għall-impjieg ta’ persuni b’diżabilita’.

4.03 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li huwa kien ġie nominat millKunsill Lokali tax-Xewkija biex iservi bħala Aġent Segretarju Eżekuttiv. Din ilkariga ser tkun fuq bażi temporanja u part-time sakemm jinħatar Segretarju
Eżekuttiv ġdid fl-istess Kunsill. Il-Kunsill ma sab ebda oġġezzjoni dwar din ilħatra.
4.04 Dr Lisa Marie Brooke mill-Uffiċċju tal-President ta’ Malta infurmat lill-Kunsill
li l-E.T. l-President Marie Louise Coleiro Preca ser tkun qed iżżur ir-raħal
tagħna nhar il-Ħadd 20 ta’ Diċembru fejn ser tkun qed tattendi għall-Quddiesa u
wara tiltaqa’ mal-Kunsill u mal-poplu tal-Għasri. Din iż-żjara ser tkun konnessa
mal-attivita ta’ ġbir ta’ fondi b’risq il-Malta Community Chest Fund.
4.05 L-Onor. Dr Chris Said (Shadow Minister għal Għawdex) irringrazzja lill-Kunsill
għal-laqgħa li saret miegħu ftit tal-ġimgħat ilu. B’riżultat ta’ din il-laqgħa huwa
għamel diversi mistoqsijiet parlamentari speċjalment dwar il-Fanal ta’ Ġordan.
Huwa għadda diversi emails lill-Kunsill dwar dan is-suġġett.
4.06 Is-Sindku informa lill-Kunsill li għaddiet korrispondenza bejn il-Kunsill u dDirettur għall-Proġetti u Żviluppi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex dwar l-istat
ta’ Triq Wied L-Għasri u biex isir xogħol ta’ manutenzjoni f’gandott tal-ilma
tax-xita fl-inħawi ta’ Triq Ta’ Għammar. Is-Sindku qed jitlob l-għajnuna talDipartiment għall-Proġetti u Żviluppi biex ix-xogħolijiet meħtieġa f’dawn linħawi ikunu jistgħu jsiru.
4.07 Il-MEPA talbet aktar informazzjoni dwar l-applikazzjoni għall-permess għalqlugħ ta’ siġar oleander li qed jimblukkaw Wied L-Għasri fi Triq il-Knisja. IlPerit John Saliba għandu jibgħat l-informazzjoni mitluba.
5. Ħlas ta’ Kontijiet
Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-35 biex ikunu approvati millKunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda
qed tinhemeż mal-minuti.
6. Materja oħra
6.01

Is-Segretarju Eżekuttiv fakkar lill-Kunsill dwar l-attivitajiet li qed isiru matul
din il-ġimgħa dwar il-European Week for Waste Reduction (EWWR). Diġa
intbagħat fuljett ta’ informazzjoni dwar ġbir ta’ skart riċiklabbli lir-residenti
kollha u t-Tlieta sar il-ġbir ta’ skart riċiklabbli fil-boroż il-griżi. Nhar is-Sibt
ser isir il-ġbir ta’ ħwejjeġ użati. Dawn l-attivitajiet qed isiru bil-koperazzjoni
ta’ Greenmt.

6.02

Il-Kunsill qabel li l-Laqgħa Pubblika għandha issir nhar l-Erbgħa 16 ta’
Diċembru 2015 fis-7.00pm. Matul il-laqgħa pubblika se jiġu diskussi ilBudget 2016 u Business Plan 2016-2018.

6.03

Mario Mizzi mill-Fontana u li għandu proprjeta fl-inħawi ta’ Triq L-Għasri
talab lill-Kunsill sabiex issir lampa ġdida peress li din il-parti tat-triq hija
mudlama ħafna. Mario Mizzi qed jirreferi għall-passaġġ li hemm fi Triq lGħasri li jiġi faċċata tat-triq magħrufa bħala l-‘qadima’. Is-Segretarju informa
lill-Kunsill li f’dan il-passaġġ hemm arbli tal-Enemalta u għalhekk il-lampa
tkun tista’ teħel mal-arbli tal-Enemalta. Il-Kunsill qabel li kif kien sar fi Triq
Wied Sara meta saru l-lampi ġodda għandna naplikaw għal-lampi iżda lispejjeż biex isiru il-lampi iridu jitħalsu minn Mario Mizzi.

6.04

Daniel Attard miż-Żebbuġ u għandu l-egħlieqi fl-inħawi ta’ Triq Wied lGħasri talab biex issir rampa għall-għalqa tiegħu peress li fil-preżent
m’għandux aċċess tajjeb. Il-Kunsill qabel li biex issir rampa f’dawn l-inħawi
kif qed jitlob Daniel Attard trid issir applikazzjoni mal-MEPA peress li tiġi filwied. Barra minn hekk jekk issir ir-rampa l-wied jiġi imblukkat u għalhekk ilKunsill ma qabilx li għandna nagħmlu dan ix-xogħol.

Il-laqgħa li jmiss ġiet appuntata għal nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru, 2015 fis7.00p.m.
Il-laqgħa tal-lum intemmet fit-8.30p.m.

Av. Daniel Attard
Sindku

Ruben Cassar
Segretarju Eżekuttiv

