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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 526
Il-Ħamis, 4 ta’ Frar, 2021
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fi Pjazza Orvieto,
Ta’ Kerċem, fil-5.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Mario Azzopardi – Sindku
Paul Mizzi- Viċi Sindku
Frankie Attard – Kunsillier
Alvin Grech – Kunsillier
Abigail Micallef – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
SKUŻATI B’APOLOĠIJA:
Horace Vella – Kunsillier

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.

526.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Il-Kunsillier Horace Vella talab li jkun skużat minħabba raġunijiet ta’ xogħol. Ħadd
ma sab oġġezzjoni.

526.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Dawn ġew approvati u iffirmati misSindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

526.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

526.3.1

Is-Sindku spjega illi llum kellna laqgħa mad-DG dwar id-deficit tal-Kunsill. Huwa qal
illi d-DG enfasizza illi l-Kunsill ma jistgħax jidħol għal proġetti ġodda oħra sakemm
ikun aħjar finanzjarjament. Is-Sindku spjega illi sena wara l-oħra, is-sitwazzjoni
finanzjarja qed tkun aħjar u qed naħdmu bis-sħiħ biex id-deficit jinqata’.
Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi bgħatna email lil TM sabiex nitolbu permess li ma
jidħlux aktar trakkijiet ġewwa Ta’ Kerċem u Santa Luċija. TM tawna data għal
laqgħa sabiex tiġi diskussa din il-materja u għalhekk ser nistennew din il-laqgħa u
naraw x’jiġri minn hemmhekk. F’dan il-mument il-Kunsill ħa deċiżjoni unanima illi
Triq Xuxa u Triq Qasam San Ġorġ jingħalqu għat-trakkijiet. Wara li ġiet diskussa fittul il-problema tat-trakkijiet, il-Kunsill iddeċieda ukoll illi jtella’ post fuq Facebook
fejn nispjegaw il-Kunsill x’għamel s’issa u kemm laqgħat saru ma’ entitajiet sabiex
tissolva din il-problema għaliex ir-residenti issa mxebbgħin għall-aħħar u ma jafux
x’inhu jiġri minn naħa tal-Kunsill Lokali.
Il-Viċi Sindku ġibed l-attenzjoni illi Triq Qasam San Ġorġ għadha magħluqa minn
naħa tal-Ministeru għal Għawdex għalkemm ix-xogħol tlesta. Is-Sindku wieġeb illi
ilna nitolbu sabiex jitneħħew it-tabelli u għadhom ma tneħħewx.
Ġew ippreżentati l-iskemi li ġejjin:
i.
SPI/SCI/2/2021 – Finanzjament għal żvilupp u titjib fil-kundizzjonijiet talPlaying fields fil-Lokalitajiet. Il-Kunsill iddeċieda illi japplika sabiex
jitranġa l-playing field fi Triq Wenzu Mintoff.
ii.
SPI/SCI/3/2021 – Skema għall-Attivitajiet Kulturali annwali 2021. IlKunsill ser jaħseb dwar x’jista’ japplika.
Il-Kunsill għamel lista ta’ bdiewa fit-triq tar-riefnu lill-Ministeru għal Għawdex

526.3.2

526.3.3

526.3.4

526.3.5
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526.3.6
526.3.7
526.3.8
526.3.9
526.3.10
526.3.11
526.3.12
526.3.13
526.3.14

526.3.15

526.4

peress li din ser titranġa mill-istess Ministeru.
Irċevejna email dwar il-festival tal-bizzilla li ser isir fil-Kroazja u li l-Kunsill tagħna
huwa nteressat li jipparteċipa.
Il-Kunsill qed jitlob lill-Wasteserv biex iħallas il-pagamenti pendenti li għandhom
iħallsu tal-ġbir ta’ skart organiku.
Eko Għawdex approva l-applikazzjoni għar-restawr tal-għajn t’Għajn Tuta u l-Kunsill
ser joħroġ l-offerta għax-xogħolijiet.
Dwar il-permess tal-ERA li qed nistennew għall-proġett tal-Għadira, għadna
nistennewh joħroġ.
Ġie ffirmat il-kuntratt għall-ġbir ta’ skart organiku mal-Wasteserv għas-sena 2021.
Ġie deċiż illi l-Personal Accident Policy mhux ser issir għall-ħaddiema tal-Kunsill
peress li huma li diġa’ koperti bl-istess polza minn naħa ta’ District Operations Ltd.
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi d-defibrillators twaħħlu waħda fiċ-Ċentru Ċiviku u loħra fi Pjazza Santa Luċija.
L-AKL infurmat lill-Kunsill Lokali illi ser issir charging point għall-karozzi li joperaw blelettriku fi Triq Wenzu Mintoff. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
Is-Sindku ssuġġerixxa illi peress li l-ħaddiem li jiġbor il-bulky refuse qed juża t-trakk
tiegħu biex jagħmel dan ix-xogħol, il-Kunsill, minflok ma jkollu jixtri trakk għal dan isservizz, jikkonpensa lill-ħaddiem billi jħallas ir-reġistrazzjoni u l-assigurazzjoni tattrakk. Ħadd ma sab oġġezzjoni u għalhekk ser nitolbu l-approvazzjoni tadDipartiment għal Gvern Lokali.
Is-Sindku qal li talab lilll-Enemalta sabiex tiġi mdawwla l-parti l-mudlama ta’ Triq
Qasam San Ġorġ hekk kif il-Ministeru għal Għawdex qiegħed jagħmel il-ħitan.
Is-Sindku għamel talba lill-Ministeru għal Għawdex sabiex il-patching ġewwa r-raħal
isir minn naħa tagħhom għax il-Kunsill ma jistax ilaħħaq mal-ispejjeż tal-patching
minħabba l-ħsara li qed iħallu t-trakkijiet. Għalhekk, il-Ministeru qabel li jagħmel ilpatching fir-rotta tat-trakkijiet.

SPI/SCI/2/2021 - Finanzjament għal żvilupp u titjib fil-kundizzjonijiet talPlaying fields fil-Lokalitajiet
Is-Sindku qal li tkellem mal-Perit Deborah Busuttil li ġiet tara l-playing field fuq ilpost u ser tagħmel pjanta fuq dak li taħseb li jista’ jsir. Din imbagħad tgħaddi għallapprovazzjoni tal-Kunsill.

526.5

Triq San Girgor
Is-Sindku spjega illi llum kien ser jiġi l-Perit Gordon Vella sabiex jispjega aħjar ilproġett ta’ Triq San Girgor iżda ma laħħaqx. Il-Viċi Sindku ġibed l-attenzjoni li lbokka tax-shelter ta’ fejn il-Knisja nkisret. Sar qbil li nibgħatu lil xi ħadd isewwiha.
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526.6

Ilmenti u Suġġerimenti

526.6.1

Il-Kunsillier Frankie Attard talab li jitranġa ħajt fi Triq Klula peress li qed tinfetaħ ittriq. Sar qbil li nitolbu lill-Ministeru. Huwa ppreżenta ukoll kont tal-bozza tan-niċċa
ta’ Triq Qasam San Ġorġ sabiex jitħallas iżda l-Kunsill ma qabilx li għandu jaqbad u
jitħallas. Il-Kunsill iddiskuta illi għandna niktbu ittra f’isem il-klient lill-ARMS sabiex
dan is-servizz jinqata’.
Sar suġġeriment illi jsiru żewġ road humps fi Triq Qasam San Pawl. Il-Kunsill ma
qabilx li jsiru.
Saret talba sabiex isir double yellow line fejn garaxx fi Triq Santa Lucija. Ħadd ma
sab oġġezzjoni.
Il-Kunsill irċieva talba sabiex issir bus stop fi Triq Qasam San Pawl. Il-Kunsill ma
qabilx peress li din it-triq mhijiex parti mir-rotta tal-karozza tal-linja.
Saret talba sabiex isir kaxxa żgħira ta’ Keep Clear fi Triq l-Avukat Anton Calleja.
Ħadd ma sab oġġezzjoni.
Inġibdet l-attenzjoni illi hemm ħajt imwaqqa’ fi Triq Sarġ. Dan ser isir mis-CMU.
Saret talba sabiex jitkaħħal il-ġibjun li hemm fejn l-għajn t’Għajn Tuta. Sar qbil li jsir.
Saret talba mill-iskola Primarja sabiex il-bankina ta’ fejn il-gate fil-ġenb tal-iskola ssir
qisha rampa sabiex jekk ikun hemm il-bżonn ta’ ambulanza, din il-bankina tkun
aċċessibli.

526.6.2
526.6.3
526.6.4

526.6.5
526.6.6
526.6.7

526.7

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

526.8

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fis-6.45pm u ġiet aġġornata għall-Erbgħa 24 ta’ Frar 2021 fil5pm.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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