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Qari, kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa preċedenti

68.1

68.1.1 Intqalgħet it-talba tal-bidu.
68.1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi fetaħ il-laqgħa billi f’ismu u f’isem il-membri tar-Reġjun Għawdex
feraħ lis-Sur Paul Buttiġieġ li għadu kif inħatar Sindku tal-Lokalità tal-Qala u għaldaqstant qiegħed
jingħaqad mal-bqija tas-Sindki ta’ Għawdex għall-ewwel laqgħa uffiċċjali tiegħu fi ħdan ir-Reġjun
Għawdex filwaqt li awguralu l-ħidma t-tajba.
68.1.3 Imbagħad, il-President Dr Samuel Azzopardi kompla billi feraħ ukoll lis-Sur Dr Daniel Attard,
Sindku tal-Għasri talli sar missier għall-ewwel darba bit-twelid ta’ tarbija tifla.
68.1.4 Wara nqraw il-minuti tas-sitta u sittin(66) u s-sebgħa u sittin(67) Laqgħa u ġew approvati
unanimanent.

68.2

Punti imqajjma mill-Minuti

68.2.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, stieden lilll-membri preżenti sabiex iqajjmu xi punti mill-Minuti
tal-laqgħa preċedenti li kienu għadhom kif inqraw sabiex tkompli d-diskussjoni dwarhom.
68.2.2 Peress li ma kienx hemm punti imqajjma mill-membri preżenti, is-Segretarju Eżekuttiv,
is-Sur George Refalo informa lill-membri preżenti bl-iżviluppi li kien hemm fir-rigward:


It-trasferiment tar-Reġjun Għawdex għall-premises ġodda – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf
lill-membri preżenti li fil-ġranet li ġejjin il-ħaddiema tal-Malta Information Technology Agency
(MITA) kienu avżaw li sejrin jinstallaw l-apparat kollu meħtieġ sabiex l-Uffiċċji l-ġodda jkunu
kkonnettjati mas-sistema Ċentrali tal-Informatika użata mill-Ministeri u Dipartimenti tal-Gvern
kollha. Hu għarrafhom ukoll li r-Reġjun għadu qiegħed jistenna l-approvazzjoni meħtieġa
mingħand il-Ministru konċernat sabiex ikun jista’ jitrassferixxi ruħu fil-post il-ġdid skont ma
jispeċifika ir-Regolament 35 tar-Regolamenti dwar Kumitati Reġjonali S.L. 363.10, filwaqt li
infurmahom ukoll li għadhom qegħdin jinġabbru xi katalgi ta’ għamara għall-Uffiċċju kif ukoll
kwotazzjonijiet varji tal-għamara għall-uffiċċji l-ġodda sabiex eventwalment tintagħżel għamara
sabiħa u rħisa li tkun denja għall-funżjoni tar-Reġjun Għawdex. Is-Segretarju għarrafhom ukoll li
minbarra l-ħidma tar-Reġjun li għandu, qiegħed jirsisti kemm jista’ sabiex malajr kemm jista’ jkun
ir-Reġjun jitrassferixxu ruħu u jibda’ jopera mill-Uffiċċji l-ġodda;



Kwotazzjoni għall-Assigurazzjoni tal-lanterni u l-arbli tad-dwal tat-Toroq – fejn is-Segretarju
Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li għadu qiegħed jistenna l-parir legali mingħand l-Avukat
tar-Reġjun sabiex ir-Reġjun ikun f’pożizzjoni aktar komda li jiddeċiedi dwar din l-polza;



Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv - fejn is-Segretarju informa lill-membri preżenti li s-Sinjura
Miriam Attard kienet reġgħet għal darb’oħra aċċettat in-nomina sabiex isservi ta’ Deputat
Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex u li n-nomina tagħha flimkien mal-aċċetazzjoni tagħha
kienu diġà intbagħtu lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali għall-approvazzjoni jew mod ieħor;



Proġett Kulturali Ambizzjuż – fejn il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li
hu kien kellem lill-Artist is-Sur Austin Camilleri dwar dan il-proġett li mill-ewwel beda jaħdem fuq
pjan ta’ proġett, u li wieħed jittama li fil-ġranet li ġejjin jerġa’ javviċina lill-Artist sabiex jara xi
żviluppi kien hemm;

68.2.5 Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.

68.3 Proposti għall-Proġetti b’rabta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq
Livell Reġjonali
68.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li reġa’ fakkar kif fl-aħħar laqgħa meta ġie preżentat
il-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq Livell Reġjonali lir-Reġjun mill-Kumpanija PKF
Malta, kien intalab li l-istess rapport għandu jiġi mgħoddi lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex filwaqt li
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jixtarru dak kollu li qiegħed jiġi identifikat u kif jolqot mhux biss lill-Gżira ta’ Għawdex imma ukoll
il-lokalitajiet partikulari tagħhom, jissottomettu proposti ta’ proġetti li jistgħu jitwettqu sabiex jindirizzaw
il-aspetti varji li ġew identifikati fir-rapport u li jkun xieraq li jiġu jew trattati jew sfruttati, sabiex ir-Reġjun
ikun f’pożizzjoni li jidentifika u jagħżel minn fost dawk il-proġetti proposti liema huma l-prioritajiet ta’
Għawdex u l-Għawdxin li jgħammru fih kif ukoll dawk li jżuruna u li minnhom ukoll tiddependi l-ekonomija
ta’ Għawdex, stieden lill-membri preżenti sabiex iressqu l-proposti tagħhom.
68.3.2 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun kien irċieva
żewġ proposti, waħda mingħand is-Sur Noel Formosa fejn kien qiegħed jipproponi li tiġi organizzata
Konferenza Nazzjonali (Regjonali) miftuħa għal kulhadd inkluż is-settur privat u l-NGO’s sabiex ir-Reġjun
ikun f’pożizzjoni aħjar li flimkien mal-proġetti proposti mill-Kunsilli Lokali, jiddeċiedi l-prioritajiet
tar-Reġjun; u l-oħra mill-Kunsill Lokali Fontana fejn kienu qegħdin jipproponu Cat Cafe’s f’dawk il-Kunsilli
Lokali interessati, li għax jaqblu mal-proġett huma disposti li jagħmlu fil-Lokalità tagħhom.
68.3.3 Waqt li saret diskussjoni interessanti, numru ta’ membri preżenti proponew numru ta’ proġetti varji
bl-iskop li jindirizzaw l-aspetti varji li tratta tajjeb ħafna l-Pjan bħal; ir-realizzazzjoni tal-Proġett
Enogastromiku li qiegħed jinħadem flimkien mar-Reġjun Emilia-Romagna bil-kollaborazzjoni tas-Sur Sean
Mallia; it-tfassil ta’ Bye-Law - Integrated Resource Management bil-għan li tiggarantixxi u tirregola l-użu
għaqli u responsabbli tal-Pestiċidi fil-qasam tal-Agrikultura, il-ħtieġa ta’ aktar Kampanji Edukattivi dwar
Droġi u Alkoħol u l-Ġbir u l-Immaniġjar tal-Iskart u l-Obeżità fejn abbinata ma’ din tal-aħħar il-Kunsilli
Lokali jistgħu jorganizzaw Health Programmes fil-Lokalità li jkunu sponsorjati minn dan il-proġett; kif ukoll
li r-Reġjun Għawdex jidħol bħala partner jew sponsor fil-Bicycle Sharing Project li ser jitnieda fil-futur qarib
ġewwa Għawdex; kif ukoll il-Cat Cafe’s li ġew proposti mill-Kunsill Lokali Fontana li intwera ħafna interess
dwarhom għax huwa proġett innovattiv għal Għawdex.
68.3.4 Minħabba li l-proġetti proposti mill-membri tar-Reġjun kienu mhux biss relattivament sostanzjali
imma kienu ukoll varji u vijabbli meta mqabbla u kkunsidrati mal-allokazzjoni ta’ fondi mogħtija
mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali b’rabta ma’ dan il-pjan li tlaħħaq is-somma ta’ €200,000, kien hemm
qbill li l-idea ta’ konferenza fejn tiġi mistiedna s-soċjeta’ ċivili sabiex tressaq il-proposti tagħha
għall-kunsiderazzjoni tar-Reġjun, tiġi għalissa miżmuma u għandha tiġi kkunsidrata fil-futur kemm-il darba
tinħass il-ħtieġa peress li ma kienx jagħmel sens li r-Reġjun jgħolli l-aspettivi tal-pubbliku meta l-finanzi
sabiex jitwettqu l-proġetti kollha huma limitati ħafna.
68.3.5 Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li kompla jħeġġeġ lill-membri preżenti sabiex
bħala Kunsilli mhux biss jibqgħu jiddiskutu dan il-pjan u jipproponu aktar proġetti relatati ma ‘ dan il-pjan
imma ukoll stedinhoma biex jissottomettuhom għal kunsiderazzjoni tar-Reġjun Għawdex, inkariga
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibdew id-diskussjonijiet mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar kif ser
jipproċedi r-Reġjun biex tibda l-ħidma li finalment twassal sabiex jibdew jiġu realizzati dawk il-proġetti li
ssemmew u oħrajn fil-futur.

68.4 Proposti għall-Baġit 2018
68.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li informa lill-membri preżent li r-rispons għas-sottmissjoni
tal-proposti għall-Baġit 2018 kien wieħed fqir tant li l-Kunsill Lokali Munxar biss kien bagħat il-proposti
tiegħu sad-data ta’ din il-laqgħa, stieden lill-membri preżenti sabiex jressqu l-proposti tagħhom sabiex
ir-Reġjun wara li jiddiskutihom jressaqhom lill-Ministru għall-Finanzi.
68.4.2 Wara diskussjoni interessanti fejn ma naqasx li jissemma l-istat ħażin u saħansitra perikoluż
tat-toroq arterjali li jwasslu minn jew għall-irħula ta’ Għawdex u li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Gvern
Ċentrali, kif ukoll ż-żieda dejjem meħtieġa fl-allokazzjoni li l-Kunsilli Lokali jingħataw sabiex ikunu
f’pożizzjoni mhux biss li jiggarantixxu s-servizz li diġa qegħdin jagħtu imma ukoll sabiex ikompli iwettqu
l-program ta’ xogħolijiet li għandhom ippjanati filwaqt li jkomplu biż-żamma fi stat tajjeb tal-proġetti li diġa
saru u li fondi għalihom ma jkunx hemm kemm-il darba l-Kunsilli ma jingħatawx żieda f’kull baġit, numru
ta’ membri insistew li l-allokazzjoni ta’ fondi lill-Kunsilli għandha terġa’ tikkunsidra ukoll id-daqs tal-Lokalità
ukoll bħalma kien jiġri fil-bidu tat-twaqqif tal-Kunsilli Lokali u mhux tinħadem biss fuq id-daqs
tal-popolazzjoni kif qiegħed jiġri fil-preżent. Dan għaliex kif inhuma ċ-ċirkustanzi, il-Kunsilli Lokali ta’
Għawdex qegħdin jiġu diskriminati ħafna minħabba li Għawdex hu terz ta’ Malta fid-daqs imma wisq inqas
fil-popolazzjoni u għalhekk qiegħed ikun hemm diskrepanza kbira fl-allokazzjoni mogħtija. B’rabta
mal-proġett tat-toroq li kif tħabbar mill-Gvern Ċentrali fi żmien seba’(7) snin it-toroq kollha ta’ Malta u
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Għawdex ser jiġu asfaltati mill-ġdid, il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu jitlob li fil-Baġit 2018
jissemma’ l-programm ta’ xogħolijiet u toroq li hemm il-ħsieb li jsiru l-ewwel u kif ser isiru sabiex il-Kunsilli
Lokali jkunu f’pożizzjoni li jistgħu jipprevedu u jimmitigaw għall-inkonvenjenzi li ser jinħolqu għar-residenti
rispettivi kawża ta’ dawn ix-xogħolijiet bil-quddiem.
68.4.3 B’rabta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq Livell Reġjonali li kien għadu kif
ġie diskuss, numru ta’ membri ipproponew li l-Baġit 2018 għandu jindirizza l-problemi soċjali kbar li hawn
ġewwa Għawdex u li ġew identifikati fir-rapport billi l-Gvern jintalab iħaddem professjonisti varji u aktar
ħaddiema speċjalizzati fil-qasam soċjali bil-għan li dawn jgħinu lil kull minn jirrikorri għas-servizz tagħhom
u li għax dawn ikunu nies kwalifikati u speċjalizzati jkunu f’pożizzjoni li verament jgħinu u jinkoraġġixxu lil
kull minn ikun għaddej minn xi diffikultà jew oħra ġewwa Għawdex għax is-servizz ikun provdut kif
suppost u mhux medjokru kif inhu fil-preżent.
68.4.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi semma’ li r-Reġjun Għawdex, konxju min-nuqqas ta’
opportunitajiet ta’ xogħol li jeżistu ġewwa Għawdex għal Għawdxin u li qegħdin jikkawżaw problem soċjali
oħra minħabba li ż-żgħażagħ Għawdxin qegħdin jittrasferixxu ruħhom lejn Malta bil-konsegwenza li
Għawdex qiegħed isofri brain-drain u l-popolazzjoni ta’ Għawdex qegħda kull ma tmur tiġi aktar anzjana,
għandu ukoll jitlob li fil-Baġit 2018 għandhom jitħabbru għal Għawdex numru ta’ miżuri li mhux biss iżidu
x-xogħol għal Għawdxin ġewwa Għawdex, imma ukoll li b’dan l-investiment li jsir, jiġu attirati saħansitra
ħaddiema Maltin u barranin li jitħajjru jinvestu u jissetiljaw ġewwa Għawdex.
68.4.5 Fl-aħħar il-membri qablu ukoll li r-Reġjun Għawdex għandu jipproponi ukoll li wasal iż-żmien li
ir-Reġjuni jibdew jingħataw allokazzjoni finanzjarja annwali bħal bqija tal-Kunsilli Lokali peress li
fil-preżent qegħdin biss joperaw bir-rifużjoni tal-ispejjeż amministrattivi biss mil-Local Enforcement
System Agency(LESA) u li dan qiegħed jirrendi l-ħidma tal-istess Reġjuni għal waħda karitatevoli.
68.4.5 B’rabta mal-proġett pilota li sar ġewwa Għawdex fejn inbiddlu l-lanterni tad-dwal tat-toroq għal
dawk LED bil-konsegwenza li r-Reġjun Għawdex kellu iniedi studju appositament sabiex jidentifika
l-problemi ta’ irqajja ta’ dlam ikkawżat minn dan il-proġett bil-bdil tal-bozoz, il-membri saħħqu li r-Reġjun
Għawdex, għandu jitlob ukoll li jingħata allokazzjoni finanzjarja ta’ darba li tammonta għal € 323,382.50c
biex jitwaħħlu dawk il-lanterni ġodda neċessarji u li huma identifikati fir-rapport sabiex jiddawlu dawk
il-partijiet mudlama riżultat ta’ dan il-proġett pilota, filwaqt li tintbagħat korrispondenza lid-Direttur
għall-Gvern Lokali fejn id-Dipartiment jintalab jinterċedi f’isem ir-Reġjun Għawdex sabiex dawn il-fondi
jingħataw kif imwiegħed biex dan il-proġett ikun verament jista’ jissejjaħ li kien wieħed tajjeb.
68.4.5 Wara, imbagħad, is-Segretarju Eżekuttiv ġie mitlub jaqra l-proposti għall-Baġit 2018 sottomessi
mill-Kunsill Lokali Il-Munxar għall-attenzjoni tal-membri preżenti fejn fost affarijiet oħra kienu jinkludu
il-kostruzzjoni ta’ Cantilever fi Triq San Xmun biex isservi bħala belvedere kif ukoll biex in-nies li jridu
jitilgħu jew jinżlu bejn il-parti ta’ fuq u t’isfel tax-Xlendi jgħaddu minn hemm bla periklu li jistgħu jittajru
għax Triq San Xmun hija dejqa ħafna; Wreck għad-divers fil-Bajja tax-Xlendi li għalih il-Kunsill Lokali diġà
ħejja studju bl-informazzjoni tal-post eżatt fejn għandu jitwettaq dan il-proġett; It-tkabbir tal-bajja
tax-Xlendi bir-ramel; u t-tkabbir tal-parkeġġ tax-Xlendi.
68.4.5 Wara diskussjoni oħra intessanti dwar dawn il-proposti fejn ma naqsitx li tissemma’ ukoll sabiex tiġi
inkluża mal-proposti, il-problema ta’ parkeġġ fil-Belt Victoria u fil-Bajja ta’ Marsalforn ukoll u fil-Port
tal-Imġarr, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jressaq dawn il-proposti diskussi
għall-attenzjoni tal-Ministru tal-Finanzi sabiex jiġu kkunsidrati u preferibilment inklużi fil-Baġit 2018.

68.5 Inizzjattivi Finanzjarji Reġjonali maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali
68.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li b’referenza għall-Inizjattiva

Finanzjarja - Local Government Culture Fund 2018-2020 - Tieni Sejħa, ir-Reġjun Għawdex, grazzi
għall-ħidma li saret fi ħdan is-Sotto-Kumitat Kultura li ġie ffurmat fl-aħħar laqgħa tar-Reġjun kien
issottometta applikazzjoni sabiex jorganizza l-Gozo Youth Arts Festival. Dan il-Festival ser jittella’
bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn ser jiġu nvoluti l-iskejjel tal-Arti, il-Mużika u
d-Drama u ż-Żfin ġewwa Għawdex sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet flimkien ma’ tim immexxi mir-Reġjun
Għawdex sabiex jamministra dan il-Festival. Fih ser jipparteċipaw l-adoloxxenti ta’ bejn l-età ta’ ħamsa(5)
u disgħa u għoxrin (29) sena u ser ikun miftuħ għall-pubbliku kollu b’xejn. Il-ħsieb hu li l-attivitajiet ta’ dan
il-Festival ikunu mifruxa madwar Għawdex kollu filwaqt li wieħed jittama ukoll li sas-sena 2020 dan
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il-Festival jiġi mgħolli għal wieħed Internazzjonali billi jibdew jiġu mistiedna jipparteċipaw artisti barranin
ukoll sabiex jinkoraġġixxu aktar adoloxxenti Għawdxin jiskopru talenti moħbija li għandhom u
jinkoraġġuhom jieħdu sehem f’waħda minn dawn l-attivitajiet kulturali.
68.5.2 Il-membri preżenti laqgħu din l-inizzjattivà b’applaws filwaqt li awguraw li l-applikazzjoni tar-Reġjun
Għawdex tiġi aċċettata peress li dan l-aħħar dawn l-applikazzjonijiet kienu qegħdin kull darba jiġu rifjutati.
68.5.3 B’rabta mal-Inizjattivà Finanzjarja - Għoti mill-Ġdid ta’ Tarmak lill-Toroq fir-Responsabbiltà
tal-Kunsilli Lokali, il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li l-Kunsill Lokali
Ta’ Kerċem kien qiegħed joġġezzjoni għall-mod kif ġew allokati l-fondi lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex.
Għalhekk, stieden lis-Sur Mario Azzopardi, Sindku Ta’ Kerċem sabiex jagħti aktar dettalji.
68.5.4 Is-Sur Azzopardi filwaqt li ta spjegazzjoni għalfejn kien qiegħed joġġezzjona għall-mod kif ġew
allokati l-fondi lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex f’din l-iskema, talab li għal din l-iskema partikulari kif ukoll
għal kwalunkwe skema fil-futur simili ta’ din, l-allokazzjoni għandha tieħu in kunsiderazzjoni ukoll id-daqs
tal-Lokalità u mhux tinħadem biss fuq id-daqs tal-popolazzjoni biss bħalma ġara.
68.5.5 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo filwaqt li qara korrispondenza li ntbagħtet lid-Direttur
għall-Gvern Lokali l-għada tal-aħħar laqgħa li nżammet i.e. it-Tlieta, 4 ta’ Lulju 2017 fejn talbu gwida
mid-Dipartiment dwar kif tinħadem l-allokazzjoni annwali ta’ fondi lill-Kunsilli Lokali, kif ukoll spjega kif
ir-risposta għal dik l-email kienet ingħatat bil-fomm waqt laqgħa mar-Reġjuni kollha msejjħa mid-Direttur
fuq materji oħra relatati max-xogħol fejn instab li Reġjuni oħra għal din l-sikema kienu adottaw l-istess
formula użata mid-Dipartiment li kienet ibbażata biss skont id-daqs tal-popolazzjoni, stqarr kif ġaladarba
formula kif proposta mis-Sur Azzopardi r-Reġjun ma għandux u lanqas ingħata mid-Dipartiment, inħass li
l-fondi għal din l-iskema jiġu allura allokati skont id-daqs tal-popolazzjoni sabiex ir-Reġjun Għawdex ma
jkunx eċċezzjoni.
68.5.6 Meta, għal din id-deċiżjoni tal-aħħar, is-Sur Mario Azzopardi u numru ta’ membri oħra insistew li
huma fl-aħħar laqgħa li nżammet kienu fehmu li l-fondi kienu ser jinqassmu bejn kulħadd l-istess,
is-Segretarju Eżekuttiv filwaqt li reġa’ kkwota mill-minuti tal-Laqgħa Nru 66 li kienu għadhom kif inqraw
fejn f’dan ir-rigward kien hemm miktub li - il-membri qabblu li s-somma għandha titqassam lill-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex u mhux tingħata lil xi Kunsill partikulari biss jew lil numru żgħir ta’ Kunsilli Lokali minn
fost dawk interessati; kif ukoll - Għalhekk, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jistaqsi
lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar kif għandhom jiġu allokati l-flus lill-Kunsilli Lokali rispettivament
filwaqt li jinforma bl-eżitu lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex kull Kunsill Lokali mhux biss ikun jaf
l-allokazzjoni mogħtija lilu kemm hi imma ukoll jkun jaf kif għandu jipproċedi skont il-kriterji mitluba għal
din l-iskema; temm l-intervent tiegħu billi spjega kif r-Reġjun Għawdex kien alloka l-fondi għal din l-iskema
skont l-istess formula użata minn Reġjuni oħra għal din l-iskema kif ukoll mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali għall-allokazzjoni annwali li tingħata lill-Kunsilli Lokali.
68.5.7 Wara diskussjoni twila, fejn kien hemm qbil fost il-membri li ġaladarba kien hemm oġġezzjoni minn
Kunsill Lokali, kif ukoll deher li fl-aħħar laqgħa li inżammet kienet tħalliet vaga kif sejrin jinqassmu l-fondi
relatati ma’ din l-iskema bejn il-Kunsilli Lokali kollha tant li kienet issejjħet laqgħa appositment nhar
l-Erbgħa 2 ta’ Awwissu 2017 fis-7.00p.m.u ma kienx hemm quorum u allura kellha mhux biss tissejjaħ
laqgħa oħra llum, lejliet Santa Marija fis-1.00p.m. imma ukoll tintalab estensjoni mid-Dipartiment
għall-Gvern Lokali relatata mal-għeluq ta’ din l-iskema, il-membri preżenti b’sens ta’ kolleġjalità qabblu li
kull Kunsill Lokali għandu jingħata s-somma ta’ €3,000 filwaqt li l-bqija għandhom jinqassmu bejn
il-Kunsilli Lokali li personalment esprimew, urew u ddikjaraw l-interess tal-Kunsill Lokali rispettiv tagħhom
li jipparteċipa f'din l-iskema fl-aħħar żewġ laqgħat tar-Reġjun Għawdex li ssejjħu u li għalihom ġew
mitluba jattendu l-membri jew is-sostituti tagħhom kollha sabiex fost affarijiet oħra terġa’ tiġi diskussa din
l-Inizjattiva Finanzjarja.
68.5.8 Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’din ir-reviżjoni
tal-allokazzjonijiet kif assenjati lill-Kunsilli Lokali kollha b’rabta ma’ din l-iskema, filwaqt li jistedinhom
sabiex sal-Ġimgħa 18 ta’ Awwissu 2017 jissottomettu l-applikazzjonijiet rispettivi tagħhom kemm-il darba
jkunu nteressati li jipparteċipaw sabiex l-applikazzjonijiet rispettivi jintbagħtu lid-Diparitment għall-Gvern
Lokali sad-data l-ġdida tal-estensjoni li jngħata appositament ir-Reġjun Għawdex.
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68.6 Korrispondenza
68.6.1 E-mail mingħand l-Ing Grixti tal-Energy & Water Agency fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn
qiegħed jipproponi li d-dsatax-il lampa li hemm fuq il-gżira ta’ Kemmuna, jiġu devoluti lir-Reġjun Għawdex
kif inhuma flimkien mal-lanterni l-oħra LED li diġa ġew devoluti fl-2015 – Il-President Dr Samuel Azzopardi
fakkar li din il-materja kienet diġà ġiet posposta darb’oħra minħabba s-sensitività tagħha kif ukoll għax
kienet ix-xewqa tal-membri li din il-materja tiġi diskussa meta jkun hemm preżenza akbar ta’ membri.
Wara diskussjoni pjuttost twila fejn ġie mfakkar li bħala konferma li r-Reġjun Għawdex kien tħalla barra
mid-diskussjonijiet finali relatati mal-proġett pilota tal-bdil tad-dawl ta’ toroq għal dak LED li kien sar
ġewwa Għawdex lejn l-aħħar tas-sena 2015, il-Gżira ta’ Kemmuna kienet tħalliet barra mill-proġett,
ir-Reġjun qabel li għandu jaċċetta d-devoluzzjoni u r-responsabbiltà tal-bozoz li jinsabu fuq il-Gżira ta’
Kemmuna biss wara li dawn ikunu ġew mibdula għal dawk LED bħal bqija ta’ Għawdex u li fil-preżent ma
huwiex ser jilqa’ l-istedina li saret min-naħa tal-Energy & Water Agency. Il-membri inkarigaw lis-Segretarju
Eżekuttiv sabiex jinforma b’mod uffiċċjali b’dan lill-Ing Grixti minħabba li diġa kienet għaddiet
korrispondenza preliminari f’dan is-sens bejn is-Segretarju Eżekuttiv u l-Ing Grixti.
68.6.2 Ittra legali mingħand il-Kunsill Lokali Ta’ Sannat fejn ir-Reġjun Għawdex jinsab biss ikkuppjat
b’referenza għal xogħlijiet li qegħdin isiru ġewwa l-Lokalità tal-Munxar u fil-viċinanzi ta’ residenti Sannatin
b’rabta ma żvilupp ta’ Recycling Drainage Plant – Il-President Dr Samuel Azzopardi stieden lis-Sindku
Ta’ Sannat, is-Sur Philip Vella, sabiex jagħti aktar tagħrif dwar din il-materja.
Is-Sur Vella filwaqt li esprima l-fatt li l-Kunsill Lokali Ta’ Sannat fil-prinċipju ma huwiex kontra dan
il-proġett li jsir imma li qiegħed joġġezzjona biss għal fatt li dan l-iżvilupp qiegħed jsir fil-limiti tal-Lokalità
girien tal-Munxar bil-konsegwenza li ser jaffettwa l-aktar lir-residenti Ta’ Sannat, spjega kif bħala Kunsill
Lokali kienu qegħdin jitolbu li dan l-iżvilupp jsir x’imkien ieħor u li ma jkunx fil-viċinanzi tar-residenti
minħabba r-riperkussjonijiet sanitarji u ambjentali li impjant tad-drenaġġ simili jista’ jkollu.
Ir-Reġjun Għawdex filwaqt li esprima solidarjetà mar-residenti Ta’ Sannat li ser jintlaqtu negattivament
minħabba r-riperkussjonijiet kollha li dan il-proġett ser iġib miegħu, talbu lill-Awtoritajiet konċernati sabiex
jirrevedu d-deċiżjoni meħuda fl-aħjar interess tar-residenti li jinsabu fil-viċinanzi u ta’ Għawdex kollu.
68.6.3 E-mail mingħand l-EU & International Affaris Unit fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn
tistieden lir-Reġjuni sabiex, kemm-il darba huma nteressati li jkunu parteċipi fil-proġett b’rabta mal-Pakkett
ta’ Ekonomija Ċirkulari li ġie adottat mill-Kummissjoni Ewropea u li bih jiġu mgħejjuna n-negozzji u
l-konsumaturi Ewropej biex jagħmlu t-tranżizzjoni għal ekonomija aktar b'saħħitha u aktar ċirkulari fejn
ir-riżorsi jintużaw b'mod aktar sostenibbli, dawn qegħdin jiġu mistiedna japplikaw - Il-membri wara li
għarrfu l-ħtieġa għan-negozzji Għawdxin li jkunu dejjem infurmati fil-ħin bl-iżviluppi ekonimiċi li jkunu
qegħdin iseħħu fl-Unjoni Ewropea sabiex ħadd ma jibqa’ lura, inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
japplika għal dan il-proġett f’isem ir-Reġjun Għawdex.
68.6.4 E-mail mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) fejn titlob lill-Kunsilli Lokali jagħti l-veduti
tagħhom dwar dokument mehmuż li fih numru ta’ proposti kif maqbula fi ħdana dwar id-Distribuzzjoni ta’
Ħaddiema mal-Kunsilli Lokali/Reġjuni – Wara diskussjoni pjuttost imqanqla fejn mill-ewwel ġiet riffjutata
l-proposta kif imressaqa u li biha jiġu assenjati l-Ħaddiema li jaħdmu bi skemi mal-Kunsilli Lokali rispettivi,
il-membri, in konjizzjoni taċ-ċirkustanzi partikulari ta’ Għawdex u s-sitwazzjoni ukoll f’Malta, qabblu li
l-ħaddiema in kwistjoni għandhom jinqassmu bejn ir-Reġjuni rispettivi kollha, imbagħad sta għall-istess
Reġjuni biex jiddeċiedu kif għandhom jassenjaw il-ħaddiema offruti lilhom mal-Kunsilli Lokali rispettivi fi
ħdan ir-Reġjun tagħhom. Dan għaliex, ir-Reġjuni jafu tajjeb x’inhuma l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet partikulari
tal-Lokalitajiet fi ħdanhom u għax fi ħdan l-istess Reġjuni tista’ ssir diskussjoni serja u jittieħdu deċiżjonijiet
li jiriflettu l-ħtiġijiet veri tal-Kunsilli Lokali fi ħdanhom bl-aktar mod demokratiku u ġust.
Għalhekk, il-membri nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex f’isem ir-Reġjun Għawdex iressaq din
il-proposta maqbula lill-AKL sad-data imsemmija fl-istess dokument.
68.6.4 Ċirkulari AKL 42/2017 dwar kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Kontra l-Vjolenza Domestika
f’sensiela ta’ attivitajiet li ser jittellgħu appositament bejn ix-xhur ta’ Novembru u Diċembru msejjħa 16
Days of Activism - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
68.6.5 E-mail mingħand il-Wasteserv fejn qegħda tintalab il-parteċipazzjoni tal-Kunsilli Lokali fil-European
Week for Waste Reduction (EWWR) li din is-sena ser tinżamm bejn it-18 u s-26 ta’ Novembru bit-tema
2017: Reuse and Repair, Give it a new life! - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
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68.6.6 Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) f’isem il-Malta Automobile Club b’referenza
għaċ-Ċirkulari AKL43/2017 dwar attivitajiet tal-Gimgħa Ewropea tal-Mobilita’ li din is-sena ser tinżamm
bejn is-16 u t-22 ta’ Settembru 2017 bit-tema “European Day Without A Road Death (EDWARD)” li ser
tkun fil-21 ta’ Settembru 2017 - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
68.6.7 E-mail mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) fejn is-Sindki, il-Kunsillieri flimkien
mal-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali ġew mistiedna jagħtu donazzjoni ta’ €2.33c mill-allowance jew paga
mensili tagħhom rispettivament sabiex fl-aħħar tas-sena tingħata mill-AKL f’isem il-Kunsilli Lokali kollha
ta’ Malta u Għawdex lill-Malta Community Chest Fund filwaqt li tistieden u tinkoraġġixxi lill-Kunsilli Lokali
kollha sabiex jorganizzaw serati apposta fil-lokalitajiet tagħhom li fihom isir ġbir b’risq L-Istrina għax għal
din is-sena ser ikun hemm kompetizzjoni bejniethom li għaliha jingħataw awards mill-President
tar-Repubblika ta’ Malta fil-bidu tas-sena - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
68.6.8 Ċirkulari AKL 49/2017 fejn is-Sindki u l-Kunsillieri qegħdin jiġu mistiedna flimkien mal-partners
tagħhom għal Attività Soċjali nhar il-Ħamis, 31 ta’ Awwissu 2017 ġewwa l-Lukanda Seabank, il-Mellieħa
Malta - Ir-Reġjun innota l-kontenut.

68.7 Approvazzjoni tal-Pagamenti
68.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
68.7.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskeda tal-pagamenti nru 51 li tammonta għal €34,837.97ċ kif annessa mal-minuti.

68.8 Materji Oħra
68.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, b’referenza għall-komunikat li kien bagħat lill-membri kollha
ġranet qabel din il-laqgħa fejn talab lill-membri kollha sabiex iressqu l-proposti tagħhom dwar il-ġbir u
l-immaniġjar tal-iskart in konjizzjoni tad-dokument li tħejja appositament mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali(AKL) u li għadu jrid jiġi finalizzat u diskuss wara li jintbagħtu l-proposti rispettivi tal-Kusnilli Lokali
interessati, stieden lill-membri preżenti sabiex iressqu għad-diskussjoni l-proposti tagħhom.
Wara diskussjoni pjuttost imqanqla minħabba li bl-introduzzjoni tal-borża organika żdiedu l-abbużi minn
dawk is-setturi li għalkemm jiġġeneraw kollettivament aktar skart minn dak domestiku sfortunatament
tħallew ma jisseparawx l-iskart tant li hemm nies li qegħdin jippruvaw japprofittaw mill-ġbir tal-iskart
domestiku u għax huma rresponsabbli u ma jindenjawx jirrispettaw l-iskeda tal-ġbir tal-iskart meta
jabbużaw, qegħdin joħolqu sitwazzjoni fejn numru kbir ta’ boroż qegħdin jinħallew ġranet sħaħ barra
sakemm jasal il-jum li fih jinġabru l-boroż rispettivi u dan għad-detriment ta’ saħħet il-pubbliku u d-dehra
kera u ta’ telqa li qed jagħtu lil-lokalitajiet fejn iseħħu dawn l-abbużi meta l-Kunsilli Lokali rispettivi qed
jagħmlu l-impossibbli diġà sabiex iżommu l-lokalità tagħhom nadifa, il-membri qabblu li l-kampanji
edukattivi u t-twaħħil ta’ stickers mill-Uffiċċjali tal-Wasteserv mal-boroż li ma jkunux magħżula ma
għandhom qatt jieqfu sabiex in-nies tinżamm dejjem konxja tad-dmirijiet ambjentali li bix-xieraq għandu
jkollha filwaqt li l-infurzar għandu jinżamm b’mod edukattiv u li eventwalment għandu jibda ukoll jintroduċi
l-multi ħarxa għal min jibqa’ reċidiv.
Għalhekk, wara li kien hemm qbil fuq il-punti li r-Reġjun għandu jipproponi, il-membri preżenti inkarigaw
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jressaq dawn il-proposti lill-AKL bit-tama li jiġu kkunsidrati fid-dokument li
ser jiġi diskuss aktar tard din is-sena fuq din il-materja.
68.8.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li reġa’ għarraf lill-membri preżenti li b’referenza għall-fatt
li r-Reġjun Għawdex hu partner f’numru ta’ proġetti taħt il-Programmi Interreg Europe u Interreg MED
2014-2020 sottomessi mill-Gozo Development Agency fi ħdan ir-Reġjun Għawdex mill-Aġenzija Pubblika
Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA), ir-Reġjun Għawdex, kif kien imħabbar fl-aħħar
laqgħat, kien ippublika s-sejħiet għall-Financial Controller għal dawn l-istess Proġetti u li dawn għalqu, kif
ukoll li l-Bord tal-Evalwaturi li intgħażel fl-aħħar laqgħa kien evalwa l-offerti kollha bl-Electronic Public
Procurement System(e-pps), stieden lis-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo, sabiex jgħarraf
lill-membri preżenti bil-kontenut tar-Rapport tal-Evalwaturi li tiegħu hu ukoll kien is-Segretarju.
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Wara li s-Segretarju Eżekuttiv qara r-rapporti tal-Evalwaturi, kif ukoll spjega il-fatt għalfejn fil-każ
tal-offerta biss, l-inqas offerta ma kienetx qegħda tiġi kunsidrata minħabba l-fatt li ma kinitx tissodissfa
r-rekwiżiti kollha kif mitluba fl-istess sejħa għall-offerti, il-membri qabblu mar-rakkomandazzjonijiet
tal-Bord tal-Evalwaturi li l-kwotazzjoni għandha tingħata lill-kumpanija PKF Malta għall-prezz ta’
€2580.00c VAT eskluża, filwaqt li l-offerta għandha tingħata lill-kumpanija RSM Malta għall-prezz ta’
€3758.00c VAT eskluża u li dawn għandhom jiġu aċċettati u għalhekk inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv
sabiex jippubblika r-riżultati filwaqt li jinforma b’dan lil kull offerent sabiex kulħadd jingħata ċans li jekk irid
jappella mid-deċiżjoni.
68.8.3 B’rabta mad-diskussjoni li saret fl-aħħar laqgħa għat-talba mressqa mis-Segeretarju Eżekuttiv għal
aktar ħaddiema klerikali sabiex jaħdmu miegħu fir-Reġjun Għawdex, il-President Dr Samuel Azzopardi
stieden lis-Segeretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, sabiex filwaqt li jerġa jispjega għall-benefiċċju
tal-membri preżenti dak li ssemma’ dwar il-proposta li l-ħaddiem li jintagħżel jkun jagħmel sens li jkun diġa
mpjegat tas-Settur Pubbliku sabiex il-ħaddiem jkun diġà esperjenzat fix-xogħol filwaqt li r-Reġjun
fil-futur ikun f’pożizzjoni aktar komda li jiddeċiedi skont l-esiġenzi tar-Reġjun fuq il-futur tal-ħaddiema
tiegħu nkluż dak tas-Segretarju Eżekuttiv għax dawn ikunu ħaddiema tas-Settur Pubbliku u b’hekk kull
deċiżjoni fil-konfront tagħhom dwar l-impjieg tagħhom mar-Reġjun ikollha anqas riperkussjonijiet
partikulari għall-istess ħaddiema għax ikunu flessibli jaħdmu f’postijiet differenti skont l-esiġenzi
tas-Servizz Pubbliku, is-Segretarju Eżekuttiv infurmahom li hu kien identifika lis-Sur Vincent Xerri mill-Belt
Victoria u li fil-preżent jaħdem fid-Direttorat tal-Customer Services fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u li
meta ġiet offruta lilu din l-proposta, dan mhux biss ħassu onorat bl-għażla tiegħu imma saħansitra kien
esprima d-disponibiltá kollha tiegħu li jitrassferixxi ruħu mar-Reġjun kemm-il darba għall-istess talba ma’
jkunx hemm oġġezzjoni paritkulari mill-membri tar-Reġjun u t-talba għat-transfer tiegħu tiġi ukoll
aċċettata.
Wara diskussjoni dwar il-kwalitajiet u l-esperjenzi tax-xogħol li s-Sur Xerri għandu, il-membri preżenti ma
sabux oġġezzjoni partikulari għall-għażla tiegħu filwaqt li stiednu lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibda
l-proċeduri interni sabiex is-Sur Xerri jiġi eventwalment trasferit u sekondat mar-Reġjun Għawdex kemm-il
darba ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni min-naħa tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar dawn
il-proċeduri u t-trasferiment.
68.8.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar lill-membri preżenti kif madwar sena ilu kienet saret
stedina mill-EU & International Affaris Unit fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex ir-Reġjuni
jikkunsidraw bis-serjetà l-inizjattiva li jiffirmaw id-dikjarazzjoni li bħalissa qegħda titqassam lir-Reġjuni
kollha tal-Ewropa bil-għan li tħeġġeġ lir-Reġjuni kollha jiffirmawha għaliex fiha qiegħed jintalab sabiex ma
jkunx hemm tnaqqis fil-Baġit tal-Cohesion Policy Funds għar-Reġjuni Ewropej wara l-2020 kif jidher li ser
jiġri u li mill-ġdid qegħda terġa ssir din l-istedina għall-iffirmar għax għad jonqas xi Reġjuni membri li
għadhom ma ffirmawx inkluż ir-Reġjun Għawdex.
Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv aċċenna ukoll kif ir-Reġjun kien qabel li għandu
jikteb lill-Uffiċċjal tal-UE u l-Affarijiet Internazzjonali fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex jitolbu
jindika kemm kien in-numru ta’ Kunsilli Lokali Għawdxin li bbenefikaw minn dan il-Fond, kif ukoll kemm hu
stmat li dawn ser jibbenefikaw minn dan il-Fond fil-futur sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni li jieħu
deċiżjoni f’dan ir-rigward, il-membri qabblu li, ġaladarba mir-rirposta nstab li minn dan il-Fond taparsi
riservat għar-Reġjuni kien ibbenifika minnu aktar il-Gvern Ċentrali milli l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex jew
ir-Reġjun Għawdex, filwaqt li ma ssemmhiex kemm hu stmat li jibbenefikaw minnu il-Kunsilli Lokali ta’
Għawdex fil-futur, din id-dikjarazzjoni għalissa ma għandhiex tiġi ffirmata mir-Reġjun Għawdex.
68.8.4 Proġett ta’ Ġemellaġġ bejn il-Lokalità ta’ San Lawrenz u post fil-Gżira ta’ Krk bil-possibilità ta’
Ġemellaġġ ukoll bejn il-Gżira ta’ Għawdex u l-Gżira ta’ Krk fil-Kroazja – Minħabba li s-Sindku ta’
San Lawrenz, is-Sur Noel Formosa, ma kienx preżenti għal-laqgħa, il-membri qabblu li din il-materja
għandha li tiġi diskussa f’laqgħa oħra li fiha jkun attenda s-Sindku tal-Lokalità.
68.8.5 B’konnessjoni mal-proġett ta’ Ġemellaġġ li kien għadu kif issemma’, is-Segretarju Eżekuttiv
informa lir-Reġjun li waqt laqgħa partikulari li għaliha hu kien attenda f’isem ir-Reġjun, kienet saret
proposta bil-fomm sabiex tibda tiġi organizzata mir-Reġjun Għawdex Konferenza Annwali li fiha jiġu
mistiedna jipparteċipaw il-Bliet kollha Ewropej li huma ġemellati diġà jew jinsabu fil-proċess diġà li jsiru
ġemellati ma’ Lokalitajiet Għawdxin bil-għan li din dawn il-ġemellaġġi mhux biss ma jinqatgħux imma
pjuttost jibqġħu jissaħħu, jikbru u jingħaqdu aktar bejniethom grazzi għar-Reġjun Għawdex li jkun qiegħed
ilaqqagħhom flimkien ta’ kull sena.
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Wara diskussjoni interessanti fejn mill-ewwel intwera interess għal din il-proposta, il-membri qabblu li
minħabba li s-sitwazzjoni finanzjarja ma tippermettix li r-Reġjun jimbarka fuq proġett simili, jkun opportun
li kemm-il darba jinstab li dan il-proġett hu eleġibbli għal xi fondi tal-Unjoni Ewropea, ir-Reġjun Għawdex
għandu japplika meta jkun il-waqt u jirrealizza dan il-proġett.
Għalhekk, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jistaqsi jekk proġett simili hux eleġibbli li jsir
grazzi għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea, u jinforma lir-Reġjun di konsegwenza.

Il-laqgħa ntemmet fis-2.40p.m. u ġiet aġġornata sine die.
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