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Biex il-pubbliku jkun infurmat b’dak kollu li l-Kunsill Lokali wettaq tul issena 2011 u wkoll biex jingħata ħjiel ta’ x’ikun qed jiġi ppjanat għal matul issena finanzjarja li ġejja, qegħdin inżommu din il-laqgħa tal-lokalita li hija iddsatax il-waħda fl-istorja ta’ kemm ilu mwaqqaf il-Kunsill Lokali L-Għasri.
Rapport tax-Xogħol li sar mill-Kunsill Lokali L-Għasri matul is-Sena 2011

Dan ir-rapport ser ikopri x-xogħlijiet u attivitajiet li saru mill-Kunsill Lokali L-Għasri
matul is-sena 2011.
Il-Kunsill Lokali L-Għasri huwa organizzat b’tali mod li jkun jista’ jiffunzjona tajjeb
sabiex jaqdi l-bżonnijiet tar-residenti ta’ dan ir-raħal. Għalkemm dejjem tkun tixtieq
tagħmel aktar, nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti li bl-isforzi tagħna, il-Kunsill seta’ iwettaq
diversi xogħlijiet ta’ ġid għar-raħal tagħna.
Ta’ min isemmi li din is-sena kelna tibdil fl-amministrazzjoni tal-Kunsill. Is-Segretarju
Eżekuttiv Joe Camilleri rtira mix-xogħol u għalhekk il-Kunsill kellu jibda l-proċess biex
jintgħażel Segretarju Eżekuttiv ġdid. Hawnhekk nixtieq pubblikament nirringrazzja lil Joe
Camilleri għax-xogħol siewi li għamel fir-raħal tagħna sa mit-twaqqif ta’ dan il-Kunsill,
aktar minn sbatax ‘l sena ta’ ħidma fostna. Aktar kmieni din is-sena ħtarna lil Carmelo
Grima bħala Aġent Segretarju Eżekuttiv. Lil Carmelo nixtieq nirringrazzjah ukoll għasservizz tiegħu kemm dam fil-kariga. F’Ottubru li għadda Ruben Cassar inħatar biex iservi
bħala Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill tagħna. Għalkemm kelna dan it-tibdil kollu fi żmien
hekk qasir, b’sodisfazzjoni ngħid li dan it-tibdil sar mingħajr ħafna skossi. Dan grazzi
wkoll għal fatt li s-Segretarji Eżekuttivi li semmejt, diġa kellhom esperjenza f’dan ixxogħol.
Issa se nagħtu ħarsa lura biex naraw x’wettaq il-Kunsill matul l-aħħar sena. Wettaqna
diversi xogħlijiet utli għar-raħal tagħna. Nibdew billi nsemmu x-xogħol li jsir permezz talkuntratti li għandna ma’ diversi kuntratturi.
Il-Kunsill huwa responsabbli mill-indafa u manutenzjoni tat-toroq kemm urbana kif ukoll
taż-żona mhux urbana. Il-ġbir ta’ skart domestiku, skart riċiklabbli u skart goff isir ukoll
mill-Kunsill. Tajjeb li nsemmi wkoll li t-tbattil tal-Bring in Sites u l-ġbir ta’ skart
riċiklabbli kull nhar ta’ Tlieta jsir mill-Greenmt li magħhom għandna ftehim dwar dan
flimkien ma’ għaxar Kunsilli Lokali oħra f’Għawdex. Il-Kunsill jieħu ħsieb ukoll it-tindif
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tal-latrina pubblika. Il-Kunsill huwa sodisfatt mis-servizzi li qed jieħu mill-kuntratturi
konċernati u kull meta kien hemm bżonn dejjem sibna l-koperazzjoni tal-istess kuntratturi.
Il-lampi tat-toroq jaqgħu wkoll taħt ir-responsabilta tal-Kunsill ħlief dawk il-lampi li jkunu
mwaħħla ma’ arblu peress li dawn jieħdu ħsiebhom l-Enemalta Co. Ta’ min jgħid li meta
lampa tkun maħruqa jew tpetpet anke tal-lampi li jkunu mwaħħla mal-arblu, ir-rapport irid
isir għand il-Kunsill u minn naħa tagħna mill-ewwel ngħaddu r-rapport lill-kuntrattur jew
lill-Enemalta biex issir il-manutenzjoni meħtieġa.
Il-Kunsill jieħu ħsieb biex jagħmel tabelli tat-traffiku ġodda jew ibiddel dawk li jkunu fi
stat ħażin. Il-marki tat-traffiku fit-toroq huma wkoll fir-responsabilta’ tal-Kunsill.
Issa ser ngħaddi biex insemmi xi servizzi li joffri l-Kunsill. Għal dawn l-aħħar snin ilKunsill qed joffri servizz ta' 'internet' b'xejn minn żewġ postijiet differenti: mill-uffiċċju talKunsill, u anke mill-Pjazza s-Salvatur.
Anzjani mir-raħal tagħna komplew jattendu d-Day Centre t’Għajnsielem. F’dan iċ-Ċentru
isiru diversi attivitajiet interessanti għall-anzjani. Trasport għal dan iċ-Ċentru qed jiġi
mħallas mill-Kunsill. Dan d-Day Centre qed jitħaddem wara li sar ftehim bejn il-Ministeru
Għal Għawdex, il-Kurja u l-Kunsilli Lokali li jagħmlu użu mill-istess Ċentru.
Il-Kunsill kompla żied il-kotba fuq l-ixkaffi tal-librerija tagħna. Hawn ta’ min isemmi li lKunsill ibbenefika minn skema speċjali dwar libreriji mnedija mis-Segretarjat Parlamentari
għall-Kunsilli Lokali. Minn din l-iskema l-Kunsill ingħata s-somma ta’ €466 biex tal-anqas
nofs din is-somma tintuża għal xiri ta’ kotba u n-nofs l-ieħor biex jitħallsu spejjeż oħra
konnessi mal-librerija. Minn naħa tagħna mhux talli użajna s-somma kollha ta’ €466 iżda
b’kollox xtrajna b’€700 f’kotba ġodda. Matul din is-sena wkoll il-librerija tagħna ġiet
kompjuterizzata grazzi għal ħidma tal-librara tagħna li anke attendiet għal diversi taħriġ
biex ix-xogħol meħtieġ seta’ jsir bl-aħjar mod possibbli.
Il-Kunsill qed jibbenefika mill-iskema ta’ xogħol fil-komunita liema skema kienet imnedija
ftit tas-snin ilu mill-ETC u mis-Segretarjat Parlamentari għall-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill
għandu s-servizz ta’ żewġ ħaddiema. Wieħed mill-ħaddiema taħt din l-iskema qed jagħmel
xogħol ta’ manutenzjoni li jkun hemm bżonn f’diversi nħawi fir-raħal tagħna. Jagħmel
xogħol simili għandna ħaddiem ieħor li qiegħed taħt l-iskema tal-ħaddiema ex WSC. Ilħaddiem l-ieħor tal-iskema tal-ETC xogħol fil-komunita, qed jagħmel xogħol klerikali fluffiċċju tal-Kunsill. Barra minn hekk huwa qed joffri l-esperjenza tiegħu dwar ilkompjuter u qed jgħallem il-kompjuter lil dawk li kienu applikaw mal-Kunsill aktar kmieni
din is-sena.
Kors ieħor li qed joffri lir-residenti tar-raħal tagħna huwa dwar il-ħjata. Dan il-kors qed isir
darbtejn fil-ġimgħa matul is-sena kollha. Għal dan il-għan il-Kunsill kien xtara wkoll
magna tal-ħjata u b’hekk dawk li jattendu jkunu jistgħu jipprattikaw dak li jitgħalmu.
Il-Kunsill jieħu ħsieb li jorganizza wkoll attivitajiet kulturali matul is-sena. Ta’ kull sena
il-Kunsill jorganizza attivitajiet biex ifakkar Jum L-Għasri. Isiru attivitajiet oħra matul issena fosthom fi żmien il-festa tar-raħal tagħna fejn jiġu organizzati logħob għal kulħadd u
anke tiġrijiet taż-żwiemel.
Fi żmien il-Milied il-Kunsill qed jorganizza tlett attivitajiet li għalihom ikolna
parteċipazzjoni tajba ħafna. L-attivitajiet ta’ żmien il-Milied ikunu mmirati għal kulħadd u
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l-attendenza tagħkom waqt l-istess attivitajiet timlina bil-kuraġġ biex inkomplu
norganizzaw attivitajiet simili.
Qabel nagħlaq nixtieq insemmi li l-Kunsill bħalissa qed jaħdem fuq diversi proġetti ġodda
għar-raħal tagħna. Ftit tal-ġimgħat ilu għadna kif għamilna applikazzjoni tal-EU taħt ilprogramm M125. Permezz ta’ din l-applikazzjoni, dejjem jekk tiġi aċċettata, il-Kunsill
ikun jista’ jagħmel triq fiż-żona mhux urbana bil-prijorita tagħna tkun Triq Ta’ Gallina.
Minn dan il-programm nistgħu nakkwistaw sa €30,000. Proġett ieħor li qed naħdmu fuqu u
li diġa ħriġna l-offerta għalih huwa dwar il-kisi bit-tarmak ta’ parti minn Triq il-Fanal
jiġifieri minn Triq Ta’ Għammar sa fejn joqgħodu r-residenti. Għal dan il-proġett
applikajna għall-fondi speċjali li ħareġ is-Segretarjat Parlamentari Għall-Kunsilli Lokali u
qed nistennew li fi ftit ġimgħat oħra nkunu nafu jekk l-applikazzjoni tagħna ġietx aċċettata.
Minn din l-iskema l-Kunsill jista’ jibbenefika sa €25,000. Kif tafu l-finanzi huma limitati u
għalhekk il-Kunsill dejjem irid joqgħod attent sa fejn jista’ jasal.
Ħafna drabi l-Kunsill ma jkunx jista’ jwettaq ix-xogħlijiet kollha mingħajr il-koperazzjoni
ta’ diversi Dipartimenti u Entitajiet Governattivi u għalhekk pubblikament nixtieq
nirringrazzjahom ta’ kull għajnuna. Nirringrazzja wkoll lis-Segretarjat Parlamentari GħallKunsilli Lokali u lill-Ministru Għal Għawdex għall-koperazzjoni tagħhom.
Nagħlaq billi nirringrazzja lill-sħabi l-Kunsilliera tal-għajnuna u l-appoġġ kontinwu li
jagħtuni matul is-sena u lill-ħaddiema kollha tal-Kunsill. Jien minn naħa tiegħi intenni lwegħda tiegħi li kulmin ikollu bżonn xi ħaġa, dejjem se jsibni lest biex nisma u bl-akbar
mezz nindirizza kull ilment jew talba li titressaq quddiem il-Kunsill.
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Sindku
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