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Minuti tal-Laqgħa Nru 399 li nżammet nhar il-Erbgħa, 26 ta’ Diċembru 2012 fl-10.30 ta’
filgħodu fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem.
Preżenti:

Mario Azzopardi
Maria Antonia Borg
Saverio Grech
David Mizzi
Raymond Azzopardi

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillier
Kunsillier
Kunsillier

Marianne Sagona

Segretarju Eżekuttiv

1. Talba: Is-Sindku qal it-talba u ta bidu għal-laqgħa.
2. Is-Sindku spjega illi l-Kunsill kellu jiltaqa’ b’urġenza minħabba xi lmenti li sarulu
minn xi residenti dwar il-mushroom farm li hemm l-applikazzjoni għaliha minn
Sammy Sciberras. Ir-residenti qalu li rċevew ittra mill-MEPA peress li huma
kienu oġġezzjonaw għall-proġett u issa s-sid tal-farm tefa’ applikazzjoni oħra bi
pjanti ġodda.
Peress li din kienet materja li kienet inqalgħet fi żmien il-Kunsill l-ieħor, is-Sindku
qara’ xi minuti li kienu ttieħdu f’xi laqgħat dwar din l-istess materja, għallbenefiċċju tal-Kunsilliera l-ġodda.
Is-Sindku spjega illi l-proġett propost se jkun iżgħar iżda huwa qal li r-residenti
qed jibzghu li jista` jkun ta` periklu ghall-sahhithom u ghalhekk ma humiex favur li
jsir dan il-proġett. Peress li l-Kunsill kien oġġezzjona għal dan il-proġett ukoll, qed
isibha stramba kif hu ma rċeviex ittra mill-MEPA dwar l-applikazzjoni l-ġdida ta’
sid il-farm.
Is-Sur Raymond Azzopardi qal illi r-residenti kienu qed jibżgħu li jgħaddi xi demel
tat-tiġieġ mit-toroq tagħhom. Hawnhekk is-Sindku qal li gie avvicinat ukoll millizvilluppatur u li dan ppreżenta rapport ta’ ċertu George Said dwar dan il-proġett
fejn spjega illi d-demel eżistenti, joħroġ minnu 20PPM (ammonia emmissions),
Meta se jkun trattat, dan jonqos għal 8-10PPM. Iżda biex dan ikun ta’ detriment
għas-saħħa tal-bniedem, irid ikun ta’ 35PPM.
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Is-Sindku qal li mhux l-intenzjoni tal-Kunsill li ntellfu l-ebda zvillupp izda millbanda l-ohra irridu
nieħdu in konsiderazzjoni l-oġġezzjonijiet li hemm
specjalment fejn tidhol is-sahha tal-bniedem. Hu zied jghid li l-Kunsill qiegħed
hemm għal kulħadd u għalhekk ma nistgħu nżommu ma’ ħadd. Huwa qal li jekk
noġġezzjonaw nistghu nkunu qed inxekklu l-proġett ta’ l-iżviluppatur izda jekk
ma noġġezzjonawx, jekki jiġri xi ħaġa ‘l quddiem u jkun ta’ detriment għas-saħħa
tar-residenti, r-responsabbilta’ taqa’ fuq il-Kunsill. Ghalhekk l-ahjar hu li nkomplu
bid-decizjoni li hadna qabel u ma niehdu l-ebda riskju. Fl-ahhar mill-ahhar
ghandha tkun il-MEPA li tara x`inhu l-ahjar.
Is-Sur Raymond Azzopardi spjega li jekk diġa’ għamilna oġġezzjoni, il-Kunsill
diġa’ għamel dak li kellu jagħmel. Is-Sindku qal li kif kien diġa’ ntqal f’minuti
passati, il-MEPA ser tkun li tagħti l-permessi. Is-Sindku huwa tal-fehma li
niċċekkjaw l-oġġezzjoni li kienet saret minn naħa tal-Kunsill għadiex tgħodd. IlKunsill qabel ma’ dan. Is-Sur Saverio Grech qal li għandna niċċekkjaw ukoll
x’kienet ir-raġuni għaliex il-Kunsill ma rċeviex ittra bħalma rċevew dawk li
oġġezzjonaw.
Fl-aħħar nett, il-Kunsill qabel illi għandu jibqa’ ta’ l-istess fehma ta’ meta kien
għamel l-oġġezzjoni għax jekk ikun hemm xi dannu għas-saħħa tar-residenti, ilKunsill imbagħad irid jirrispondi.
Il-laqgħa ntemmet fil-11.20am.
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