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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 516
Il-Ħamis, 23 ta’ April, 2020
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem għamel din il-laqgħa permezz ta’ Microsoft Teams minħabba ssitwazzjoni kurrenti tal-COVID-19. Din inzammet fil-5.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Mario Azzopardi – Sindku
Frankie Attard – Kunsillier
Horace Vella – Kunsillier
Alvin Grech – Kunsillier
Abigail Micallef – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
SKUŻAT:
Paul Mizzi- Viċi Sindku

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.

516.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Il-Viċi Sindku Paul Mizzi ġie skużat mill-Kunsill peress li ma jistgħax ikun preżenti fillaqgħa minħabba raġunijiet ta’ saħħa. Ħadd ma sab oġġezzjoni.

516.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Dawn ġew approvati u ser jiġu ffirmati
aktar tard peress li kulħadd jinsab ġewwa daru.

516.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

516.3.1

Is-Sindku beda billi laqa’ u awgura lis-Sinjorina Abigail Micallef għall-ewwel laqgħa
tagħha llum flimkien mal-Kunsill Lokali bħala t-tieni Ambaxxatur Lokali tażŻgħażagħ. Micallef irringrazzjat lill-Kunsill għal din l-opportunita’ u ser tagħmel
minn kollox biex tintegra liż-żgħażagħ tar-raħal sabiex ikunu aktar attivi u taħdem
f’isimhom.
Iċ-Ċirkularijiet li jintbghatu mid-DLG kollha jgħaddu permezz tal-posta elettronika u
għalhekk qed jgħaddu bħala moqrija.
Id-Dipartiment għal Gvern Lokali ġie mgħarraf bin-nomina tas-Sinjorina Abigail
Micallef u bagħat ukoll l-approvazzjoni tiegħu.
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi l-ħaddiem tal-CWS, Raymond Sultana, spiċċa l-qadi
ta’ xogħolu u issa ħareġ bil-pensjoni. Huwa rringrazzjah tax-xogħol siewi kollu li
għamel mal-Kunsill Lokali. Hawnhekk is-Sindku semma ukoll illi wieħed millħaddiema tal-CWS mhux qed jirrapporta għax-xogħol peress li huwa vulnerabbli
minħabba l-COVID-19.
Il-Sindku semma li issa anke l-playing fields ingħalqu minħabba s-sitwazzjoni
kurrenti u għaldaqstant, kull post pubbliku fejn kienu jiltaqgħu n-nies ġie magħluq.
Is-Sindku qal li kellna rapport fuq il-potholes ta’ Triq l-Għadira u dawn tranġaw.
Sar ukoll xi dumping illegali fuq is-Sarġ u neħħejnieh ukoll.
Dwar l-iskema ta’ restawr ta’ Eko-Ghawdex, is-Sindku fakkar li applikajna għarrestawr tal-għajn t’Għajn Tuta.
Il-Kappillan kiteb email lis-Superintendence of Public Health dwar il-problema tattrakkijiet ġewwa Ta’ Kerċem. Dan wara li sar id-disinfettazzjoni mill-Ministeru għal
Għawdex f’xi toroq f’Ta’ Kerċem u għalhekk huwa spjega illi dan ix-xogħol ser ikun
sar għalxejn għax it-trakkijiet ser jerġgħu iħammġu kullimkien. Huwa talab illi t-
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516.3.13

trakkijiet għandhom isibu rotta oħra. Il-Kunsill Lokali kiteb lura anke lill-Ministru
għal Għawdex dwar din il-problema. Il-laqgħa li kellha ssir mal-Ministru għal
Għawdex kienet tħassret minħabba l-COVID-19. Is-Sindku spjega illi l-problema
bħalissa żdiedet peress li ħafna nies jinsabu magħluqin ġo djarhom u allura l-effett
tat-trakkijiet qed jinħass aktar. Is-Sindku fakkar illi s’issa, l-unika għajnuna li konna
sibna dwar din il-materja kienet mingħand l-Onor Justyne Caruana pero’ huwa
persważ illi l-Ministru preżenti ser ikun qed jgħinna.
Ir-Reġjun t’Għawdex bagħat email dwar servizz ta’ ikel lil dawk li huma fil-bżonn u sSindku qal li f’dan ir-rigward, il-Kunsill tagħna kien pro-attiv u flimkien mal-Kappillan
niehed food bank fejn jekk ikun hemm xi ħadd fil-bżonn, jista’ jikkuntattja lill-Kunsill
jew lill-Kappillan Is-Sindku rringrazzja ukoll lis-Sur Horace Vella li qassam il-faqqiegħ
mar-raħal kollu u lil David u Lina Mercieca illi offrew l-għajnuna tagħhom ukoll. LGħaqda t’Għajn Tuta tat ukoll offerta ta’ Eur1,000 għal dan il-food bank.
Is-Sindku qal illi kien hemm rapport illi l-kuntratt ta’ ġbir ta’ skart qed joħroġ kmieni
aktar mit-8am. Is-SE ġibditlu l-attenzjoni sabiex dan ma jerġax isir u jinżammu lħinijiet.
Il-Gozo Press bgħatet kwotazzjoni sabiex jissupplixxu lill-Kunsill bil-karti. Ġie deċiż li
nixtru mingħandhom peress li huma irħas.
Is-SE ippreżentat il-budget għas-sena 2020 u dan ġie approvat mill-Kunsill Lokali.

516.4

Rapport Amministrattiv għas-sena 2019

516.3.10

516.3.11

516.3.12

Is-Sindku qara r-rapport fejn daħal fid-dettal fuq il-proġetti kollha u inizjattivi li saru
fis-sena 2019. Huwa semma l-isfidi li ltaqa’ magħhom il-Kunsill speċjalment dawk
finanzjarji, iżda minkejja dan kollu, il-Kunsill qed jirnexxilu jagħlaq is-sena finanzjarja
kull sena aħjar mis-sena ta’ qabel. Dan kien kollu grazzi għall-għaqal li mexa bih dan
il-Kunsill u bqajna għaddejjin b’ħafna xogħolijiet fl-istess ħin.

516.5

Trakkijiet tal-Barrieri
Is-Sindku qal li kuljum nirċievu diversi lmenti dwawr din il-problema li tista’ tgħid
ma taqta’ qatt. Is-Sur Alvin Grech qal li anke fit-triq iwaqqfuh ħafna nies biex
jitkellmu miegħu dwar din il-problema. Is-Sindku sostna illi l-Kunsill diġa’ għandu ssoluzzjoni f’idejh u jrid jibqa’ jisħaq illi din hija l-unika soluzzjoni waqt li jifhem li
mhijiex soluzzjoni faċli. Huwa fakkar li l-unika soluzzjoni hija dik li titranġa t-triq ta’
Spiteri u fakkar ukoll illi t-trakkijiet qegħdin jiżdiedu. Huwa qal li rridu wegħda illi
tinstab soluzzjoni fit-tul u nibqgħu insostnu fuqha.

516.6

Resurfacing ta’ Triq ta’ Doti u Triq Qasam San Pawl
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi lbieraħ kellu laqgħa mal-Perit u l-kuntrattur u suppost
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ser jinbeda x-xogħol il-ġimgħa d-dieħla.

516.7

Servizz ta’ cleaner fil-Kunsill Lokali
Is-Sindku qal illi l-cleaner li kellna telqet u għalhekk kellna noħorġu avviz malajr fuq
Facebook u diġa’ sibna persuna li ser tibda għada.

516.8

Ilmenti u Suġġerimenti

516.8.1

Is-Sindku u s-SE spjegaw illi l-offerta li se toħroġ għall-ġbir ta’ skart ser toħroġ blistess budget tal-aħħar kuntratt u naraw x’offerti jkollna.
Is-Sindku qal illi nnutajna li twaħħlu xi kanen fil-bejt tal-Kunsill minn naħa ta’ wara
sabiex iżommu l-fencing tat-tennis court. Huwa qal li dan mhuwiex aċċettabbli u
għalhekk ser niktbu ittra legali lid-Direttur Joyce Farrugia sabiex jitneħħew
immedjatament.
Saret talba sabiex issir bozza ġdida fi Triq is-Sokkors. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
Saret talba biex tingħata kisja konkos fit-triq tar-riefnu. Ġie deċiż li nitolbu lis-CMU.
Fl-aħħar tal-laqgħa, is-Sindku awgura fejqan ta’ malajr lill-Viċi Sindku li bħalissa
jinsab anke indispost għal-laqgħat tal-Kunsill.

516.8.2

516.8.3
516.8.4
516.8.5

516.9

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

516.10

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fis-7pm u ġiet aġġornata għall-Ħamis 21 ta’ Mejju 2020 fil-5pm.

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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