Minuti tal-mitejn u tlieta u sebgħin laqgħa tal-Kunsill Lokali Xagħra li saret
fl-uffiċċji amministrattivi tal-Kunsill nhar it-Tlieta, 3 ta’ April 2012 fil-7.30
p.m. Din hija wkoll l-ewwel laqgħa tas-sitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżentiSindku :
Viċi Sindku :
Kunsilliera :

Is-Sur Joseph Cordina
Is-Sur Aaron Aġius
Is-Sur Victor Żammit
Dr. Joseph Attard
Dr. Kevin Cutajar u
Is-Sinjorina Maria Grima
Dr. Christian Żammit kien skużat

Uffiċċjali
Agent
Segretarju Is-Sur George Refalo
Eżekuttiv

AĊĊETTAZZJONI TA’ SINDKU U TA’ VIĊI SINDKU
Is-Segretarju Eżekuttiv innota li skond il-Liġi tal-Kunsilli Lokali, lKunsillier l-aktar anzjan għandu jitlob lil dik il-persuna li fl-aħħar elezzjoni
tal-Kunsilli Lokali ġabet l-aktar voti minn fost dak il-grupp li kiseb ilmaġġoranza tal-voti, sabiex jistaqsieh jekk hux ser jaċċetta jew le il-kariga
ta’ Sindku. Għalhekk is-Sur Victor Żammit saqsa lis-Sur Joseph Cordina
jekk hux ser jaċċetta jew le li jerga’ jservi għal darb’oħra bħala Sindku taxXagħra. Is-Sur Joseph Cordina umilment aċċetta li jerga’ jservi għal
darb’ohra bħala Sindku tax-Xagħra u għalhekk iffirma l-aċċettazzjoni talkariga ta’ Sindku fil-preżenza tal-bqija tal-Kunsiliera eletti. Is-Segretarju
Eżekuttiv ippreżenta ċ-ċwievet ta’ l-Uffiċċju Amministrattiv u l-badge u linsinja tas-Sindku tal-Lokalita’ tax-Xagħra lis-Sur Joseph Cordina.

Is-Sindku s-Sur Joseph Cordina imbagħad talab lis-Sur Aaron Agius, li flaħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ġab it-tieni l-aktar voti minn fost dak ilgrupp li kiseb il-maġġoranza tal-voti, jekk jaċċettax jew le l-kariga ta’ Viċi
Sindku. Is-Sur Aaron Agius umilment aċċetta li jservi bħala Viċi Sindku taxXagħra u iffirma l-aċċettazzjoni ta’ Viċi Sindku fil-preżenza tas-Sindku u lbqija tal-Kunsilieri eletti. Għalhekk is-Segretarju Eżekuttiv stieden lisSindku u lil Viċi Sindku sabiex nhar it-Tlieta, 10 ta’ April, 2012 jattendu
għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-ġurament li ser issir fl-Uffiċċju tar-Reġjun ta’
Għawdex fil-Banca Ġiuratale ir-Rabat, Għawdex fis-7 p.m. jew inkella biex
jieħdu l-ġurament fl-ewwel okkażżjoni possibbli bil-proċedura tas-soltu.
Awguri Uffiċċjali
Wara l-ħatriet tas-Sindku u l-Viċi Sindku, sar skond it-tradizzjoni, diskors
tal-ftuħ tas-Sitt Leġislatura minn Dr. Joseph Attard f’isem il-Kunsiliera li
kkontestaw f’isem il-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu Dr. Joseph
Attard awgura lis-Sindku, lill-Viċi Sindku u lill-sħabu l-Kunsiliera l-ħidma
t-tajba, filwaqt li enfasizza li issa li l-kampanja elettorali spiccat, kulħadd
għandu jfittex li in bona fede jaħdem fl-aħjar interess tax-Xagħra. Hu elenka
ukoll il-proġetti li huma jħossu li huma l-aktar urġenti li jiġu ndirizzati minn
dan il-Kunsill matul din il-leġislatura li għada kif bdiet. Fost dawn hu
semma l-bżonn li l-Kunsill jinsisti aktar mal-Gvern Ċentrali fuq il-bin millġdid ta’ Vjal it-8 ta’ Settembru, kif ukoll dwar il-Mitħna ta’ Kola. Hu semma
ukoll Triq Marsalforn, il-Bini taċ-Ċentru Ċiviku, il-Librerija Pubblika u
Leisure Park fix-Xagħra.
Dritt wara kien imiss id-Diskors Uffiċċjali tas-Sindku s-Sur Joseph Cordina
fejn beda billi l-ewwel nett irringrazzja lill-Poplu kollu tax-Xagħra talli rega’
wera fiduċja fih tant li reġa’ eleġġieh għal darb’oħra Sindku tax-Xagħra. Hu
stqarr li minn meta ikkontesta l-ewwel darba, il-motto tiegħu dejjem kien,
għadu u jibqa’, ix-xewqa li jħalli x-Xagħra aħjar milli sabha. Hawhekk isSindku Joseph Cordina enfasizza ħafna li issa li l-elezzjoni għaddiet, iddifferenzi ta’ bejn il-membri tal-Kunsill għandhom jispiċċaw u kulħadd
għandu jfittex li jservi bl-aħjar mod possibbli fl-aħjar interess tax-Xagħra u
b’mod speċjali fl-aħjar interess tar-residenti Xagħrin. Hu kompla saħaq u
enfasizza fuq kemm hu importanti u vitali fit-tmexxija tal-Kunsill li jkun
jeżisti ir-rispett reċiproku bejn il-Kunsiliera kollha bla distinzjoni, sew bħala
persuni kif ukoll f’dak kollu li jingħad u jsir fi ħdan il-Kunsill.

Is-Sindku imbagħad kompla billi ta ħarsa lejn il-programm ta’ ħidma li
jixtieq li jwettaq dan il-Kunsill matul it-tlett snin li ġejjin ta’ din is-sitt
leġislatura li għada kemm bdiet. Fost il-Proġetti li semma’ u li huma ta’
prijorita’ għar-residenti tax-Xagħra hemm bla dubbju l-proġett tat-Triq
Marsalforn, li minn stima li ngħata l-Kunsill, il-proġett ser jiġi jiswa aktar
minn miljun Ewro, kif ukoll il-culverts għall-ilma tax-xita li jridu jsiru matul
din it-triq ġaladarba jibdew ix-xogħolijiet u l-mogħodijiet tagħhom. Ilproġett ambizzjuż l-ieħor li hu ħafna importanti għar-raħal hu l-bini ta’
Ċentru Ċiviku. Il-proġetti l-oħra li s-Sindku Joseph Cordina semma huma iċĊentru tal-Anzjani, li għakemm kien suċċess, hu jħoss li fadal ħafna xi jsir
lejn iċ-ċittadini l-aktar anzjani tal-Komunita tax-Xagħra. Il-Proġett
ambizzjuż ieħor li s-Sindku Joseph Cordina semma u li hu l-akbar
investiment fil-Lokalita’ tax-Xagħra, hu dak tal-Librerija Pubblika, fejn
stqarr ix-xewqa tiegħu li l-Librerija tax-Xagħra għandha tkun fost l-aqwa
libreriji f’Għawdex jekk mhux l-aqwa, dejjem jekk isir investiment akbar
f’dak li hu xiri ta’ kotba ġodda għal-librerija. Is-Sindku kompla billi semma
li l-attivitajiet kulturali fir-raħal tax-Xagħra għandhom jiżdiedu speċjalment
dawk li jiddistingwu lir-Raħal tax-Xagħra kulturalment.
Is-Sindku fl-aħħar semma l-bżonn li jinħatar Segretarju Eżekuttiv malajr
kemm jista’ jkun sabiex il-Kunsill ikun jista’ jibqa’ għaddej bil-ħidma tiegħu
fl-aħjar interess tax-Xagħra. Hu insista li l-persuna tas-Segretarju għandha
b’mod speċjali tgħin biex jinġibed ħabel wieħed fil-Kunsill u fl-aħjar
interess tax-Xagħra. Is-Sindku imbagħad faħħar ix-xogħol li jsir millimpjegati tal-Kunsill, filwaqt li ħeġġeġ lir-residenti tax-Xagħra sabiex ma
jiddejjqux jattendu l-Uffiċċju tal-Kunsill u jressqu s-suġġerimenti tagħhom
kif ukoll l-ilmenti li jista’ jkollhom sabiex jgħinu aktar lill-Kunsill iwettaq
il-ħidma u l-missjoni li għandu fl-aħjar interess tar-raħal tax-Xagħra.
Wara li ntemmu d-diskorsi, is-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsilliera preżenti
awguraw lil xulxin il-ħidma t-tajba fl-aħjar interess tar-raħal tax-Xagħra
filwaqt li ingħaqdu mal-Għaqdiet kollha tal-Lokalita’, li ġew mistiedna
proprju apposta mill-Kunsill, għal riċeviment qasir fil-bidu ta’ din is-Sitt
Leġislatura.
Data għall-Laqgħa Oħra
Il-laqgħa spiccat fil-8.15 p.m. Peress li din kienet l-ewwel laqgħa ta’ din isSitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill, is-Sindku ippropona li l-laqgħa li jmiss ta’
dan il-Kunsill il-ġdid, issir mill-aktar fis possibbli peress li resqin xi

attivitajiet li hemm bżonn jiġu diskussi b’ċertu urġenza. Għalhekk ġie deċiż
li l-laqgħa li jmiss issir nhar it-Tlieta, 10 ta’ April, 2012 fis-5.00p.m.
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