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Minuti
Il-President Dr Samuel Azzopardi ippresjeda l-Laqgħa.

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

73.1

73.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.15p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu.
73.1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi f’ismu u f’isem il-membri tar-Reġjun Għawdex feraħ lil
Ms Sonya Abela li ġiet maħtura riċentament Sindku tal-Kunsill Lokali Il-Munxar u li llum kienet
qegħda tingħaqad mal-bqija tal-membri tar-Reġjun Għawdex għall-ewwel laqgħa uffiċċjali tagħha
fi ħdan ir-Reġjun Għawdex filwaqt li awguralha l-ħidma t-tajba.
73.1.3 Wara inqraw il-Minuti tat-tnejn u sebgħin(72) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

73.2

Punti imqajjma mill-Minuti

73.2.1
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.
73.2.2 Peress li ma kienx hemm punti imqajjma mill-membri preżenti, is-Segretarju Eżekuttiv,
is-Sur George Refalo informa lill-membri preżenti bl-aġġornamenti li kien hemm fir-rigward:


Monument tar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
l-ġimgħa d-dieħla kienet ser tinżamm laqgħa mall-Uffiċċjali taċ-Cittadella Management
Committee sabiex jiġu definiti u stabbiliti l-kriterji li bihom trid tinħareġ is-sejħa għall-monument
fost dawk l-Artisti interessati li jipparteċipaw;



Parteċipazzjoni fl-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Youth European Orchestra – Festival des Lycéens
et Apprentis – European Orchesta – Région Aquitane – fejn il-President Dr Samuel Azzopardi
għarraf lill-membri preżenti li l-mawra għal darb’oħra kienet suċċess u li
r-Reġjun Għawdex kien ħareġ bl-unuri għax kienu ntbagħtu studenti ta’ livell komparabbli għoli.
Hu reġà irringrazzja mill-ġdid lill-Kunsilli Lokali tal-Fontana u x-Xagħra talli sponsorjaw l-istudenti
mil-Lokalità tagħhom filwaqt li awgura li dan il-proġett mhux biss jitkompla iżda ukoll jerġgħu jiġu
sfruttati fondi mill-Unjoni Ewropea taħt il-Proġett Erasmus +, kif ukoll awgura biex fil-futur l-istess
Festival jibda jiġi organizzat ukoll fir-Reġjuni parteċipanti inkluż ġewwa Għawdex;



Laqgħa mitluba miċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan
il-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Uffiċċjal Inkarigat mill-Uffiċċju tal-Kultura ġewwa
Għawdex fejn qegħdin jitolbu laqgħa mal-Kunsilli Lokali interessati fi ħdan ir-Reġjun Għawdex
sabiex jiġu diskussi xi materji rigward il-Karnival Reġjonali ta’ Għawdex – fejn il-President
Dr Samuel Azzopardi filwaqt li spjega għaliex fil-Laqgħa tal-lum kien impossibbli li jiltaqgħu, offra
li din il-Laqgħa tinżamm f’data oħra li għadha trid tiġi maqbula bejn il-partijiet kollha;



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;



Proġett Kulturali Ambizzjuż – fejn il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li
hu kellu jerġa’ jkellem lill-Artist is-Sur Austin Camilleri sabiex jara l-proġress li sar dwar dan
il-proġett u li wieħed jittama li fil-ġranet li ġejjin jerġa’ javviċina lill-Artist sabiex jara xi żviluppi kien
hemm;

73.2.3 Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.
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73.3 Komunikazzjoni tal-President
73.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li għamel referenza għall-komunikat li hu kien bagħat
lill-membri kollha tar-Reġjun Għawdex b’rabta mad-deċiżjoni mhux faċli li kien ħa meta ħabbar li mhux ser
jikkontesta l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li ser jinżammu fis-sena 2019 sabiex jikkonċentra aktar fuq
il-ħidma tar-Reġjun Għawdex, aċċenna ukoll għad-dati tal-laqgħat li hu kien ħabbar sal-aħħar ta’ din
is-sena sabiex kulħadd kemm jista’ jkun iżomm dawn id-dati liberi u dedikati għal-laqgħat tar-Reġjun li kif
imħabbar, dalwaqt titħabbar ir-riforma tal-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni u li kollox jindika li r-Reġjuni ser
jingħataw aktar poteri u għalhekk aktar responsabiltajiet minn qatt qabel bil-konsegwenza li ser ikun
żmien ta’ tranżizzjoni li ser jinvolvi ħafna impenn u sfidi ġodda u li jirrikejdu attenzjoni partikulari sabiex
ir-Reġjun Għawdex jirnexxi.
73.3.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi kompla ukoll billi filwaqt li fakkar kif bħala pass lejn din
id-direzzjoni ta’ suċċess, ir-Reġjun Għawdex kien ħoloq il-Fundazzjoni bil-għan li twaqqaf fi ħdanha
l-Gozo Development Agency sabiex tammistra l-proġetti li minn żmien għal żmien għandu jew ser ikollu
r-Reġjun Għawdex, għarraf lill-membri preżenti li sabiex din il-Fundazzjoni tkun tista’ tiġi Reġistrata
Uffiċċjalment u Legalment, kellhom isiru xi emendi żgħar fil-kuntratt oriġinali fosthom l-isem
tal-Fundazzjoni fejn inbidel għall-Gozo Regional Development Foundation sabiex ikun distint minn dak
tal-Aġenzija, kif ukoll kien hemm żieda fin-numru ta’ rapreżentanti mir-Reġjun Għawdex fil-Management
Board sabiex issa ġie inkluż ukoll il-Viċi-President tar-Reġjun Għawdex, is-Sur Noel Formosa. Emenda
oħra li kellha tiġi bilfors inkluża ukoll hija dik li l-Membri Fundaturi jridu joffru somma minima ta’ flus
inizzjali lill-Fundazzjoni mar-Reġistrazzjoni u li din flimkien mal-ispejjeż amministrativi tħallsu mill-MIEMA
u sejrin jiġu rifużi mir-Reġjun Għawdex aktar tard fil-laqgħa meta tiġi approvata jew mod ieħor l-iskeda ta’
pagamenti, kif ukoll li diġà għaddejjin diskussjonijiet sabiex ir-Reġjun isellef somma ta’ flus li l-ammont
tagħha għadu jrid jiġi stabbilit bħala somma inizzjali sabiex biha jkunu jistgħu jibdew jitħallsu l-ispejjeż
relatati mal-proġetti u li din is-somma tiġi eventwalment rifuża lura meta l-istess Fundazzjoni tirċievi
r-rifużjoni tal-ispejjeż kollha relatati mal-proġetti li ser tkun tamministra mil-lum ‘l quddiem.
73.3.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi temm l-interevent tiegħu billi filwaqt li rringrazzja lill-membri
kollha tal-ħidma tagħhom favur il-Lokalitajiet tagħhom u Għawdex, talab għal aktar ko-operazzjoni fi ħdan
ir-Reġjun Għawdex sabiex verament ir-Reġjun Għawdex jirnexxilu ukoll jagħmel titjib u differenza fil-ħajja
tal-Għawdxin u ta’ dawk kollha li jgħammru ġewwa l-Gżira sabieħa ta’ Għawdex.

73.4 Preżentazzjoni tal-Management Report għas-snin 2015 u 2016
73.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi stieden lill-Accountant tar-Reġjun Għawdex is-Sur Daniel Galea
sabiex filwaqt li jagħti spjega tal-proċess kollu involut, jinforma lill-membri preżenti bil-kontenut
tal-Management Letters mibgħutha mill-Awditur.
73.4.2 Is-Sur Daniel Galea beda l-intervent tiegħu billi għall-benefiċċju tal-membri ta spjegazzjoni
dettaljata tal-Management Letters għas-snin 2015 u 2016 kif mibgħutha mill-Awditur filwaqt li fisser
il-kummenti li r-Reġjun Għawdex kien prepara bħala r-risopsta sabiex wara li jiġu approvati jew mod ieħor
mir-Reġjun Għawdex jintbagħtu lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fi żmien sitt(6) ġimgħat kif mitlub
mil-Liġi.
73.4.3 Għas-sena 2015, l-Awdituri kienu bħas-snin preċedenti reġgħu irrimarkaw li r-Reġjun Għawdex
kien qiegħed jibbaża l-informazzjoni tiegħu fuq is-sistema tad-Datatrak meta r-Reġjun ma għandux
kontroll tal-istess sistema. Is-Sur Daniel Galea spjega kif ir-Regjun kien qieghed jipprova jagħmel dawk
il-kontrolli kollha meħtieġa sabiex jiġi assigurat li qiegħed jinżamm rendikont tajjeb ta’ xi flus jirċievi
r-Reġjun Għawdex billi jsiru r-rikonċiljazzjonijiet meħtieġa tal-kontitjiet bankarji kollha. L-Awdituri kienu
reġgħu rrimarkaw dwar is-sitwazzjoni prekarja tal-finanzi tar-Reġjun Għawdex u li għas-sena 2015 kienet
ingħalqet b’defiċit ta’ kwazi €124,000.
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73.4.4 Filwaqt li għas-sena 2016, l-Awdituri kienu reġgħu irrimarkaw fuq il-ġbir ta’ informazzjoni
mis-sistema tad-Datatrak, kif ukoll reġgħu aċennaw għad-deficit tar-Reġjun li għas-sena 2016 kien żdied
għal kważi €163,000.
73.4.5 Wara diskussjoni interessanti fejn intalab l-intervent tas-Sur Daniel Galea, il-membri inkarigaw
lis-Segretarju sabiex jibgħat ir-risposti għall-Management Letters għas-snin 2015 u 2016 kif diskussi, kif
ukoll sabiex ikun diliġenti ħalli ċertu nuqqasijiet elenkati fir-rapport kemm jista’ jkun ma jirrepetux ruħhom
din is-sena.

73.5 Preżentazzjoni tal-Financial Statements għas-sena 2017
73.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi imbagħad stieden lis-Sur Daniel Galea, l-Accountant
tar-Reġjun Għawdex sabiex jippreżenta ukoll il-Financial Statements tar-Reġjun Għawdex għas-sena
2017.
73.5.2 Is-Sur Daniel Galea filwaqt li ta’ rendikont u spjega dettaljata għall-benefiċċju tal-membri preżenti
tas-sitwazzjoni finanzjarja tar-Reġjun Għawdex kif kienet fis-sena 2017, ikkonkluda li r-Reġjun Għawdex
kien irreġistra dħul li jammonta għall-kważi €120,000 filwaqt li kellu ħruġ li jammonta għall-kważi €140,000
u allura kien irreġistra telf ta’ €20,000 li prattikament huma ż-żieda tal-profiġġjon għall-bilanċi ta’
kontravenzjonijiet antiku mhux imħallsa u li qabżu s-sentejn.
73.5.3 Is-Sur Galea kompla billi filwaqt li aċċenna għall-fatt li fis-2017 kien intlaħaq ftehim bejn
il-Kumpanija The Guards & Warden Service House Limited u l-LESA u r-Reġjun Għawdex fejn mhux biss
kien ġie deċiż li l-LESA kienet ġiet mitluba tintervjeni biex tħallas hi d-dejn li l-istess Reġjun Għawdex kien
fadallu mal-istess Kumpanija imma ukoll li l-istess Kumpanija kienet qatgħet l-interessi fuq id-dejn
akkumulat mitluba minnha aktar kmieni fl-2017 għax il-LESA kienet temmet il-pagamenti rispettivi tagħha
sa’ Diċembru 2017 kif kien miftihem, kawża ta’ hekk, l-istess bilanċ pendenti issa ma għandux aktar
terminu ta’ pagament u għaldaqstant huwa klassifikat bħala long term.
73.5.4 Hu temm l-intervent tiegħu billi filwaqt li fakkar kif ir-Reġjun Għawdex kien talab ukoll rifużjoni
tal-pagi mill-Proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni Ewropea li għandu u li ssa ser jgħaddu għand l-Aġenzija
sabiex tamministrahom hi f’ismu, kollox jindika li r-Reġjun Għawdex temm is-sena Finanzjarja 2017
b’surplus ta’ kważi €17,000 meta jiġu mqabbla l-current assets mal-current liabilities.
73.5.5 Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv ta rendikont ħafif ukoll tas-sitwazzjoni
finanzjarja preżenti, filwaqt li spjega kif is-sitwazzjoni minkejja kollox tinsab taħt kontroll allavoja
il-predikament finanzjarju li għandu r-Reġjun Għawdex qiegħed jikkundizzjoni bil-wisq il-ħidma
tar-Reġjun, il-membri preżenti approvaw il-Financial Statements għas-sena 2017 unanimament filwaqt li
reġgħu insistew mas-Segretarju Eżekuttiv sabiex malajr kemm jista’ ikun jitlesta’ l-Awditjar tagħhom ukoll
sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun konformi mar-regolamenti finanzjarji.
73.5.6 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li faħħar il-mod għaqli kif mhux biss il-Finanzi tar-Reġjun
jinsabu taħt kontroll imma ukoll li d-dejn mhux qiegħed jiżdied aktar imma pjuttost qiegħed jonqos
minkejja n-nuqqas ta’ allokazzjoni finanzjarja mid-Dipartiment u n-nuqqas tar-rifużjoni tal-ispejjeż
amministrattivi kif kien imwiegħed mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali mat-twaqqif tal-Aġenzija LESA,
irringrazzja lis-Sur Daniel Galea tal-intervent tiegħu f’dan il-ħin tal-ġurnata filwaqt li stiednu jħalli s-sala
sabiex il-laqgħa tkun tista’ tissokta skont l-aġenda.

73.6 Preżentazzjoni tal-Proġetti b’rabta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità
fuq Livell Reġjonali.
73.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li reġa’ fakkar kif is-sena l-oħra kien ġie preżentat
il-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq Livell Reġjonali lir-Reġjun mill-Kumpanija PKF
Malta wara ħruġ ta’ sejħa pubblika u li sabiex ir-Reġjun Għawdex jikkwalifika għall-allokazzjoni ta’
€200,000 marbuta ma’ dan il-Pjan, kien ġie mitlub mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex jissottometti
estimi finanzjarji ta’ kull proġett, fl-aħħar laqgħa kienu ġew preżentati dawn il-proġetti biss minħabba li fuq
ċertu proġetti inħasset il-ħtieġa ta’ aktar diskussjoni jew tagħrif, din il-materja kienet qegħda terġa’
titressaq għad-diskussjoni.
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73.6.2 Għalhekk, għall-benefiċċju ta’ min fil-laqgħa preċedenti ma kienx preżenti, il-President stieden
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti xi dettalji dwar xi proġetti u l-estimi allokati magħhom
għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun Għawdex.
73.6.3 Wara l-intervent tas-Segretarju Eżekuttiv fejn issemma’ li fil-każ tal-proġett tal-Bicycle Sharing
Project kif imħabbar mill-Assoċċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) b’kollaborazzjoni ma’ Transport Malta(TM),
ir-Reġjun Għawdex kien ġie infurmat mill-AKL li dan il-progett ma kienx ser jigi introdott b'mod iminenti u li
konsegwenza ta’ hekk, Transport Malta offrew li jikkollaboraw mar-Reġjun fuq numru ta’ skemi oħra
b’rabta mat-Trasport Ekoloġiku u Sostenibbli kemm-il darba r-Reġjun Għawdex hu interessat, inżammet
diskussjoni interessanti fejn ġie ukoll identifikat kif ser jibbenefikaw il-Kunsilli Lokali minn dawn il-proġetti.
73.6.4 Wara d-diskussjoni interessanti, il-membri approvaw dawn il-proġetti filwaqt li insistew li kull
Proġett u Skema kif proposti għandhom l-ewwel jiġu diskussi u approvati mir-Reġjun Għawdex qabel ma
jitnedew jew jiġu implimentati sabiex jiġi assigurat kemm is-suċċess ta’ dawn il-proġetti kif ukoll jiġi
assigurat li minnhom mhux biss ser igawdi Għawdex imma ukoll l-Għawdxin u kull minn iżur il-Ġżira ta’
Għawdex.

73.7 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
73.7.1 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/035 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 30 ta’
Mejju 2018, fejn tavża li ser tinżamm Laqgħa Plenarja tal-Assoċċjazzjoni nhar is-Sibt 7 Lulju 2018 u li hi
huma mistiedna kemm is-Sindki, il-Viċi-Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi - Ir-Reġjun innota
l-kontenut filwaqt li l-President fakkar li qiegħed jiġi organizzat trasport għal dawk l-Għawdxin interessati li
jattendu.
73.7.2 Stqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 31 ta’ Mejju 2018, fejn filwaqt li
tiddikkjara li huwa inaċċettabbli li l-Kunsilli Lokali jiġu njorati kull darba li ssir żjara statali ġewwa pajjiżna u
l-istess Kap ta’ Stat jiġi mistieden iżur lokalità, titlob aktar rispett lejn il-kariga tas-Sindku u
l-kortesija u l-osservanza tal-protocol – Ir-Reġjun innota l-kontenut filwaqt li esprima diżappunt għal fatt li
sfortunatament dawn l-inċidenti għadhom jirrepetu ruħhom.
73.7.3 E-mail mingħand l-EU & International Division fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali datata 1 ta’
Ġunju 2018 fejn iħabbru li ser tinżamm sessjoni ta’ informazzjoni f’forma ta’ Business Breakfast fuq
il-Programm ta’ Fondi tal-Unjoni Ewropea, Europe for Citizens Programme 2014-2020 li ser tinżamm nhar
l-Erbgħa, 20 ta’ Ġunju 2018 u fejn is-Sindki, il-Viċi-Sindki, il-Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi huma
mistiedna jattendu - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
73.7.4 Stedina għall-International Youth Meeting bl-isem ‘Youth for Peace – 100 Years after World War I’
li ser jinżamm fl-4 ta’ Novembru 2018 ġewwa l-Belt ta’ Berlin, il-Ġermanja - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
73.7.5 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/062 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 8 ta’
Ġunju 2018, fejn tavża li id-Direttorat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
kien beda sensiela ta’ laqghat pubbliċi bi tħejjija għat-tfassil ta’ Politika Nazzjonali tal-Kultura 2020-2025 u
li nhar is-Sibt 16 ta’ Ġunju 2018 kienet ser tinżamm Laqgħa bit-tema Żvilupp Kulturali Reġjonali F’Malta u
f’Għawdex fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
73.7.6 E-mail datata 12 ta’ Ġunju 2018 u mibgħuta mill-Kunsill Lokali Lokali Il-Munxar biex tinforma
lir-Reġjun Għawdex li fil-Laqgħa tal-istess Kunsill Nru 52-2018 li kienet inżammet fit-30 ta’ Mejju 2018,
is-Sinjura Juliet Rose Attard kienet ġiet maħtura Viċi-Sindku u Membru Sostitut fil-Kumitat Reġjonali
Għawdex - Il-membri preżenti aċċettaw unanimament il-ħatra tas-Sinjura Juliet Rose Attard bħala
membru sostitut tas-Sindku tal-Munxar, Ms Sonya Abela, filwaqt li il-President Dr Samuel Azzopardi
osserva li l-Kunsill Lokali Il-Munxar mhux biss għandu Sindku mara imma ukoll il-membru sostitut u li dan
jawgura tajjeb lir-Reġjun Għawdex li għandu nuqqass ta’ rapreżentanti nisa fi ħdanu.
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73.8 Approvazzjoni tal-Pagamenti
73.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun Għawdex.
73.8.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun Għawdex approva l-iskeda tal-pagamenti nru 59 li tammonta għal €8,842.80ċ kif annessa
mal-minuti.

73.9 Materji Oħra
73.9.1 B’referenza għall-ittra mibgħuta mir-Reġistru Pubbliku fejn temenda ċ-Ċelebrazzjoni taż-Żwieġ
Ċivili u li kienet ġiet diskussa fil-laqgħa preċedenti, is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
wara li r-Reġjun Għawdex kien irnexxielu jakkwista kopja ta’ dik l-ittra, kienet intbagħtet ittra
lill-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) fejn filwaqt li ġiet mitluba tivverifika l-kontenut mal-Awtoritajiet
konċernati kif ukoll il-Legalità tal-emendi kif introdotti, ġew mitluba ukoll jiddiskutuhom internament, filwaqt
li ttittieħed pożizzjoni f’dan ir-rigward fuq din il-materja.
Wara diskussjoni interessanti fejn abbażi tal-ittra instab li kollox juri li ma kienx minnu li ser jitneħħa
l-privleġġ li sallum igawdu biss is-Sindki li jamministraw huma biss Żwieġ Ċivili fil-Lokalità tagħhom imma
ukoll li jista’ jżewweġ kulħadd, numru ta’ membri esprimew id-diżappunt tagħhom għall-fatt li l-Uffiċċjali
tar-Reġistru Pubbliku li kienu minn dejjem, bl-emendi proposti ngħataw l-inkarigu ġdid fejn il-parti
amministrattiva tat-tieġ tibda titwettaq biss minnhom tant li jridu jkunu preżenti waqt iċ-ċelebrazzjoni
taż-żwieġ filwaqt li jlestu l-kompiti amministrattivi kollha meħtieġa inkluż kwalunkwe xoghol ta’ karti mentri
l-Kunsilli ġew ridotti għal organizzaturi biss bis-Sindku juffiċjalizza biss iċ-ċelebrazzjoni tat-Tieġ.
Wara li s-Segretarju afferma li sallum ir-Reġjun kien għadu ma rċieva l-ebda risposta, il-membri qabblu li
din il-materja għandha tiġi diskussa fil-Laqgħa plenarja tal-AKL li kienet għadha kemm issemmiet fil-qari
tal-korrispondenza aktar kmieni fil-laqgħa.
73.9.2 B’referenza għall-email li ntbagħtet mis-Segretarju Eżekuttiv lill-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex
sabiex jiġi identifikat jekk hemmx Kunsilli Lokali li lesti li joffru jew jikru siġġijiet lir-Reġjun Għawdex kull
meta jkollu bżonn sakemm jinxtraw is-siġġijiet tas-Sala Saverio Cassar fl-Uffiċċju Reġjonali, is-Segretarju
Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, informa lill-membri li l-Kunsill Lokali Għarb offra li jikri s-siġġijiet
lir-Reġjun Għawdex u li minħabba li l-prezz kien simili ta’ dak ta’ Kuntrattur privat, għaldaqstant ġie deċiż
li għal-laqgħat jibdew jinkrew is-siġġijiet offruti mill-istess Kunsill, inkluż għal-laqgħa tallum, sakemm ma
hemmx oġġezzjoni.
Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri li r-Reġjun Għawdex għadu
ma huwiex f’pożizzjoni finanzjarja komda li jixtri s-siġġijiet għalissa, kemm minħabba li dawn is-siġġijiet
ser jiswew il-flus minħabba li jridu jkunu ta’ kwalità għax ser jintużaw mis-Sindki ta’ Għawdex, kif ukoll
għax għadha trid ukoll titħallas il-bqija tal-għamara ordnata għas-Sala konsistenti fil-wiċċ il-kbir tal-mejda
flimkien ma’ biċċa għamara oħra u li għadhom ma waslux bil-konsegwenza li għadu ma jistax jiġi definit
l-ispazzju li ser jibqa’ disponibbli għas-siġġijiet, numru ta’ Sindki esprimew ix-xewqa li kull Kunsill Lokali
ġewwa Għawdex mhux biss iħallas siġġu lir-Reġjun Għawdex imma li fuq is-siġġu jkun hemm l-istemma
tal-Kunsill Lokali rispettiv ukoll.
Wara diskussjoni qasira fejn issemmew opinjonijiet varji, ġie deċiż li għalissa s-Segretarju Eżekuttiv
għandu jiġbor numru ta’ kwotazzjonijiet ta’ siġġijiet varji kemm fid-daqs u l-għamla sabiex ir-Reġjun
Għawdex ikun f’pożizzjoni komda li jagħżel l-aktar siġġijiet idonji għas-Sala u bl-aħjar prezzijiet filwaqt li
għalissa jibqgħu jinkrew is-siġġijiet mingħand il-Kunsill Lokali Għarb li kien l-uniku Kunsill Lokali li kellu
pjaċir jikri s-siġġijiet lir-Reġjun Għawdex għalissa.
73.9.3 Bi pjaċir il-President Dr Samuel Azzopardi ħabbar li x-xogħol fuq il-website il-ġdida tar-Reġjun
Għawdex kien lest u għalhekk stieden lill-membri għad-dimostrazzjoni tas-sit ħalli eventwalemnt tiġi
varata uffiċċjalment illum ukoll. F’isem il-membri preżenti u r-Reġjun Għawdex, il-President Dr Samuel
Azzopardi irringrazzja mill-qalb llum lis-Sur Vincent Xerri, impjegat tar-Reġjun, li fuq inizzjattivà personali
offra li jibni kemm Facebook Page li kienet diġà ġiet varata aktar kmieni din is-sena, kif ukoll Website
tar-Reġjun Għawdex li qatt ma kellu. Filwaqt li rringrazzja lil kull min ta’ sehem jew kontribut siwi ieħor
sabiex tiġi mibnija din il-website tant mistennija, fosthom lil Mons. Dr Joseph Bezzina, Storiku u Arkivista,
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li mill-ewwel aċċetta li joffri tagħrif storiku dwar Għawdex, il-President Dr Samuel Azzopardi stieden
lill-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex sabiex jekk għandhom xi ritratti storiċi jew ritratti ta’ postijiet storiċi
fil-Lokalità tagħhom li jixtiequ li jittellgħu fil-Gallery tal-website sabiex jikkuntattjaw lill-webmaster
is-Sur Vincent Xerri.
Wara li saret id-dimostrazzjoni tal-website, ma naqasx kliem ta’ tifħir mhux biss għax-xogħol li sar fuq
il-website imma ukoll għall-fatt li s-Sur Vincent Xerri kien offra li jagħmel dan ix-xogħol kollu bħala parti
minn xogħolu u b’hekk ġew frankati ħafna spejjeż rikurrenti lir-Reġjun Għawdex sabiex ikollu u jkun jista’
jibqa’ imantni din il-website ħajja u attivà, filwaqt li l-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jibgħat email lill-Kunsilli Lokali fejn filwaqt li jinfurmahom li ġiet varata din il-website, jitlobhom il-links
tal-websites tagħhom filwaqt li jistedinhom jgħaddu lir-Reġjun Għawdex dawk ir-ritratti storiċi jew ta’
postijiet storiċi li jinsabu fil-Lokalità tagħhom u li għandhom pjaċir joffru sabiex jittellgħu fil-Gallery
tal-website il-ġdida tar-Reġjun Għawdex.

73.10 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

73.10.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.40p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta, 17 ta’ Lulju, 2018 fis-7.15 ta’
filgħaxija.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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