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ოქმი #21
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

         2015 წელი, 29 ივლისი
  ქ. ოზურგეთი

                  12.00 – 13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-დ. კვერღელიძე, ბიუროს წევრები: ლ. საჯაია, გ. 
კილაძე, ე.გორდელაძე, თ. ბურჭულაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. 
ჩავლეშვილი, ტ. აროშიძე.
ბიუროს წევრის მოვალეობის შემსრულებელი-ბ. ლომჯარია.
საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები:ლ. ხინთიბიძე, ი. 
პაპავა, თ. მარშანიშვილი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

დღის წესრიგი

1.” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის 
დამტკიცების შესახებ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის  №48  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი



3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 
გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში 
ცვლილების და დამატებების  შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. გირკელიძე
4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

საპრივატიზაციო  და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ბ. ლომჯარია
5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრ შოთა ართმელაძისათვის 

სადეპუტატო უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს და განიხილეს   ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
საკითხები, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ- დ. კვერღელიძემ აღნიშნა, 
რომ მიმდინარე წლის 5-აგვისტოდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი საქმიანობას 
გააგრძელებს ახალი სიმბოლოებით-გერბითა და დროშით, მანვე გამოთქვა აზრი-
მიემართოს თხოვნით „ენერგოპროჯორჯიას“ ოზურგეთის სერვისცენტრს(გ. 
ნაკაიძე) კურორტ ურეკში დასუფთავების გადასახადი მიაბას ელექტროენერგიის 
გადასახადს, რაც გაადვილებს მის ადმინისტრირებას.

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა-ი. პაპავამ დასვა შეკითხვა-რა 
იგულისხმება საკვები პროდუქტების შესყიდვაში, რაზეც მიიღო შესაბამისი 
განმარტება.

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

დღის წესრიგში წარმოდგენილი ხუთივე საკითხი ბიუროს სხდომაზე 
გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


