Kunsill Lokali Ta’ Kerċem
MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 507
Il-Ħamis, 5 ta’ Settembru, 2019
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fi Pjazza Orvieto,
Ta’ Kercem, fil-5.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Mario Azzopardi – Sindku
Paul Mizzi- Viċi Sindku
Horace Vella – Kunsillier
Frankie Attard – Kunsillier
Alvin Grech – Kunsillier (daħal fil-5.35pm)
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Marianne Sagona – Segretarju Eżekuttiv

Pjazza Orvieto, Ta’ Kercem KCM 1360, Gozo
Tel: 21563666 Fax: 21563888
e-mail: kercem.lc@gov.mt

Minuti
Is-Sindku Mario Azzopardi ippresjeda l-laqgħa.

507.1

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Ġie deċiż illi jiġi kkjarifikat punt numru
506.2.8 u l-ewwel sentenza ta’ dan il-punt għandha taqra kif ġej: Ir-Reġjun
Għawdex, wara li ħareġ sejħa għal Data Protection Officer, li issa kull Kunsill irid
legalment ikollu lil xi ħadd, l-irħas offerta kienet ta’ M2 Company Ltd għal Eur300
fix-xahar għal kull Kunsill.
Il-minuti ġew approvati u ffirmati.

507.2

Komunikazzjoni mis-Sindku

507.2.1

Is-Sindku spjega illi l-Kunsill kiteb ittra lid-Direttur għal Gvern Lokali Christopher
Galea dwar il-periklu tal-mina u l-ħajt fi Triq Għajn Tuta. Peress li l-Kunsill Lokali
m’għandux il-finanzi u r-riżorsi meħtieġa biex jirranġa dawn iż-żewġ postijiet li
huma ta’ periklu, il-Kunsill jinsab ikkonċernat u għalhekk qed jitlob id-direzzjoni u lgħajnuna minn naħa tal-Dipartiment għal Gvern Lokali.
Is-SE kitbet lid-Dipartiment għal Gvern Lokali sabiex tiċċara l-pożizzjoni tal-Kunsillier
Horace Vella peress li kien assenti miż-żewġ laqgħat li għaddew. Is-Sur Vella stqarr
li huwa ma setgħax jattendi minħabba ċirkustanzi urġenti tax-xogħol u ma kienx jaf
li għandu javża lis-SE qabel il-laqgħa sabiex jiġi skużat. Għalhekk, il-Kunsill qabel li
jiġi skużat għal-laqgħat tas-6 ta’ Lulju 2019 u tat-8 ta’ Awwissu 2019.
Il-Kunsill irċieva talba għal permess sabiex issir attivita’ mill-Kumitat tal-festa nhar l20 ta’ Settembru ġewwa Ġnien il-Familja. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
Irċevejna Ċirkulari dwar il-kuntratt ta’ Contracts Manager illi kull Kunsill huwa
obbligat bil-liġi li jkollu. Ser naraw x’hemm bżonn biex isir.
L-iskola St Francis tar-Rabat reġgħu talbuna sabiex iħawwlu xi siġar li ħadu milliskema Tree Your Town. Dawn ser jitħawlu fejn in-niċċa ta’ Qasam San Ġorġ.
Ir-Reġjun Għawdex bagħat il-proposti li għamel għall-budget li ġej.
Il-Ministeru għal Għawdex qed jerġa’ jħeġġeġ lill-Kunsilli sabiex japplikaw għalliskema WIFI4U. Il-problema li qed jara l-Kunsill huma l-ispejjeż rikorrenti li
mbagħad ikollu jidħol fihom u għalhekk mhux ser japplika.

507.2.2

507.2.3
507.2.4
507.2.5
507.2.6
507.2.7

507.3

Applikazzjoni ta’ skemi maħruġa mid-Dipartiment għal Gvern Lokali
Is-Sindku spjega illi f’dawn l-aħħar ġimgħat ħarġu diversi skemi li l-Kunsill tagħna
applika għalihom forsthom tal-irrigazzjoni, tal-librerija u tal-Clean Up. Dwar talClean Up il-Kunsill ser jaħdem mal-Kappillan sabiex l-għajnuna ssir bl-abbatini.
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507.4

Żviluppi dwar il-Pitch tal-5-a-side ġewwa Ta’ Kerċem
X’ħin ġiet diskussa din il-materja, is-Sur Alvin Grech kien għadu ma wasalx u sSindku spjega li s-Sur Grech kellu jiċċekkja x’kellu jiġri dwar il-bookings. Hawnhekk
is-Sindku qal li għandna nitolbu laqgħa mad-Direttur Joyce Farrugia u l-Kunsill qabel
ma’ dan. X’ħin daħal is-Sur Grech, il-Kunsill reġa ddiskuta l-istess suġġett u s-Sur
Grech stqarr illi qed jipprova jħalli siegħa u nofs vojta għal darbtejn fil-ġimgħa li
jkunu għall-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem biss. Il-Kunsill qabel li din tkun l-aħjar
proposta. Is-Sindku fakkar ukoll li għad hemm diversi perikli li saru waqt ixxogħolijiet fuq il-5-a-side pitch u għadhom ma tranġawx. Is-SE ser tibgħat lista lisSur Grech sabiex jgħaddiha lill-Perit ikkonċernat.

507.5

Symphony of lights u Fjakkolata 2019
Is-Sindku spjega li l-preparamenti mexjin. Għall-Fjakkolata ser ikun hemm Mario
Caruana u l-Brass Tubes Band. Għas-Symphony of lights ser ikun hemm il-Banda
San Girgor.

507.6

European Week for Waste Reduction
Il-Kunsill ġie avviċinat mill-Wasteserv sabiex issir inizzjattiva għall-EWWR. Is-Sindku
tkellem diġa’ mal-Kappillan sabiex jinxtraw holders tal-ħġieġ li jimtlew biż-żejt u dan
sabiex jiġu mibdulin max-xemgħa li tkun fit-tazzi tal-plastik. Il-Kappillan qabel ma’
dan u ser nippruvaw naħdmu ukoll mal-Knisja ta’ Santa Luċija.

507.7

Ilmenti u Suġġerimenti

507.7.1

Is-Sindku qal li bil-liġi l-ġdida, il-Kunsill irid jagħmel laqgħa pubblika fi żmien 3 xhur li
jkun ilu li laħaq u f’din il-laqgħa jippreżenta pjan ta’ ħidma. Is-Sindku talab lillKunsilliera sabiex iressqu xi proposti li jista’ jkollhom qabel il-laqgħa. Ġie deċiż li llaqgħa ssir nhar il-Ħamis 26 ta’ Settembru 2019 fil-5pm u warajha eżatt issir illaqgħa tal-Kunsill.
Is-Sindku fakkar illi l-ħarġa għal Malta ser tkun fl-1 ta’ Ottubru.
Dwar il-proġett tal-Lunzjata, is-Sindku stqarr li saru ħafna xogħolijiet tal-aħħar.
Baqa’ ftit biex jinxtegħel id-dawl u semma ukoll li matul ix-xogħolijiet kemm-il darba
ngħatajna d-dawl u l-ilma mingħand resident partikolari u għalhekk ġie deċiż li jiġi
kkumpensat. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
Is-Sur Paul Mizzi staqsa dwar il-proġett ta’ Qasam San Ġorġ. Is-Sindku spjega illi cChief of Staff tal-Onor Clint Camilleri nfurmana illi mhux ser ikunu jistgħu jaħdmu
magħna fuq il-fondi li kienu semmewlna. Is-Sindku qal li għandna nitolbu laqgħa
mal-Onor Clint Camilleri u l-Onor Jose’ Herrera sabiex niddiskutu dan il-proġett.
Saret talba għal bankina fi Triq Pejpu bil-konsegwenza illi jekk issir din il-bankina ser

507.7.2
507.7.3

507.7.4

507.7.5
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507.7.6
507.7.7
507.7.8
507.7.9

507.7.10
507.7.11
507.7.12

507.7.13

507.8

jingħalaq l-aċċess għal garaxx għar-residenti ta’ fejnu. Għalhekk ġie deċiż illi it-tarf
ta’ naħa tal-bankina issir livell mat-triq.
Saret talba sabiex issir bankina fi Triq it-Torri. Ser napplikaw għaliha.
Saret talba biex tinżabar il-palma ta’ Triq il-Ġojjin. Ser ngħidu lill-ħaddiema.
Is-Sur Paul Mizzi talab li jsir żebgħa mal-art bl-ispeed limit mill-Madonna tal-Patri sa
Triq Kercem in-naħa ta’ barra. Il-Kunsill qabel ma’ dan u ser nitolbu lil TM.
Is-Sur Paul Mizzi ssuġġerixxa ukoll illi ssir tabella ta’ No Entry lejn Triq l-Avukat
Anton Calleja fil-hinijiet tal-ftuħ u l-għeluq tal-iskola Santa Tereża b’tali mod illi lkarozzi jkunu jridu jinżlu minn Triq San Pietru u San Pawl u jduru għal Triq
Kalandrijiet. Dan sabiex tiġi evitata l-konġestjoni ta’ karozzi li jkun hemm filgħodu u
wara nofsinhar x’ħin tagħlaq l-iskola. Ġie deċiż li napplikaw ma’ TM.
Residenta fi Triq Qasam San Pawl qed titlob li titqaxxar parti żgħira li tiġi kantuniera
ma’ ħajt tas-sejieħ u tingħata l-konkos sabiex tilqa’ għall-ilma. Ser nitolbu lis-CMU.
Is-Sur Paul Mizzi talab li jsir ftit siment taħt bankina fi Triq Għajn Tuta. Ħadd ma sab
oġġezzjoni.
Is-Sindku semma l-armar tal-Milied u qal li tkellem mal-Għaqda tal-Armar u
spjegawlu li huma lesti li jarmaw iżda jkun hemm kuntratt ta’ 5 snin sabiex huma
jkunu jistgħu jixtru l-materjal u jkunu ċerti li ma xtrawhx għal sena waħda biss. IlKunsill iddiskuta din il-materja iżda ma’ laħaqx ftehim dwar x’ser isir eżatt. Ġie
deċiż illi l-Kunsill jerġa’ jiddiskuti ma’ l-Għaqda tal-Armar biex jintlaħaq ftehim.
Is-Sindku qal li l-Għaqda tal-Banda, kull meta jkun hemm bżonn li tittella’ l-bandiera
f’xi festi matul is-sena, qed jieħdu ħsieb li jtellgħu u jniżżlu dik tal-Kunsill ukoll. Ġie
deċiż għalhekk illi jingħataw Eur10 fix-xahar bħala ħlas.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti
Ġew approvati l-pagamenti li kien hemm pendenti.

507.9

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fit-6.35pm u ġiet aġġornata għall-Ħamis 26 ta’ Settembru 2019
fil-5pm.

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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