Minuti tal-laqgħa tal-lokalita’ li saret nhar il-Ħadd 10 ta’ Jannar
2016 fl-10.00am fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali taxXagħra
Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sindku Joe Cordina, il-Viċi Sindku Aaron
Agius, il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard u tliet
residenti.
Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku Joe Cordina qara r-rapport annwali amministrattiv
tal-Kunsill. F’dan ir-rapport, is-Sindku ta rendikont tal-ħidma li wettaq il-Kunsill
Lokali tax-Xagħra matul is-sena li bdiet fl-1 ta’ Jannar 2015 u ntemmet fil-31 ta’
Diċembru 2015.
Wara l-qari ta’ dan ir-rapport, is-Sindku Joe Cordina ppreżenta lill-pubbliku
preżenti l-estimi finanzjarji (budget) għas-sena 2016. Dawn l-estimi finanzjarji ser
jiġu diskussi fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill.
Fil-ħin allokat għall-kummenti mill-pubbliku ġenerali, residenta li kienet preżenti
għal-laqgħa staqsiet dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna
Ta’ Kola. Filwaqt li irringrazzjat lill-Kunsill għax-xogħol ta’ tisbieħ li wettaq f’dan ilġnien b’finanzjament mill-programm Leader tal-Unjoni Ewropea, ir-residenta
staqsiet dwar il-possibilita’ li tiżdied is-sigurta’ f’dan il-ġnien biex hekk jiġi evitat ilvandaliżmu. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din it-talba ser titressaq għallapprovazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.
Resident ieħor li kien preżenti għal-laqgħa staqsa dwar il-proġett ta’ pavimentar
ġdid fi Pjazza l-Vitorja li ġie konkluż matul is-sena 2015. Is-Sindku Joe Cordina
qal li dan il-proġett maġġuri fil-lokalita’ tagħna sar b’finanzjament ta’ € 232,000
minn fondi tal-programm Leader tal-Unjoni Ewropea. Huwa qal li l-proġett kien
jikkonsisti f’pavimentar ġdid mad-dawra tal-pjazza, installazzjoni ta’ street
furniture moderna u adekwata u installazzjoni ta’ fanali dekorattivi.
Residenta li kienet preżenti għal-laqgħa staqsiet dwar l-asfaltar ta’ Triq Għajn
Ħosna li mir-raħal tagħna twassal għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li din it-triq taqa’ taħt ir-responsabbilita’ tal-Kunsill Lokali iżda fil-

preżent, il-Kunsill m’għandux il-fondi neċessarji disponibbli biex ikun jista’ jasfalta
din it-triq. Għaldaqstant, is-Sindku qal li ser jirreferi din it-talba lid-Direttorat
Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex sabiex jara l-possibilita’ li xxogħol ta’ asfaltar ta’ din it-triq isir min-naħa tal-Ministeru.
Residenta li kienet preżenti għal-laqgħa staqsiet dwar il-mod kif issir promozzjoni
tal-attivitajiet kulturali li jiġu organizzati mill-Kunsill u minn għaqdiet soċjali oħra
fix-Xagħra. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dawn l-attivitajiet jiġu mħabbra
permezz tal-fuljett ‘Mix-Xagħra B’Interess Għalik’ li joħroġ kull xahar mal-Bullettin
tal-Parroċċa. Ir-residenta talbet li jkun hemm aktar promozzjoni tal-attivitajiet. IsSindku wieġeb li din it-talba ser titressaq għad-diskussjoni fil-laqgħa tal-Kunsill li
jmiss biex naraw x’jista’ jsir aħjar f’dan ir-rigward.
Fi tmiem il-laqgħa annwali tal-lokalita’, is-Sindku Joe Cordina irringrazzja lirresidenti preżenti għall-interess li wrew fil-ħidma tal-Kunsill u għallparteċipazzjoni tagħhom f’din il-laqgħa.
Il-laqgħa ntemmet fil-10.45am.
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