
ოქმი #8 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის 

 

         2015 წელი,16 მარტი 

ქ. ოზურგეთი 

      13.00 – 15.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. კვერღელიძე, ლ. 

საჯაია, გ. კილაძე, ე. გორდელაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, მ. 

გოგოტიშვილი, შ. დოლიძე, ა. გოგოძე, ტ. აროშიძე, შ. ართმელაძე, ზ. 

გობრონიძე. 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები, აპარატის პასუხისმგებელი 

მუშაკები. 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს, გააცნო სხდომის დღის 

წესრიგი, რომლიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

 

    დღის წესრიგი 

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

ანგარიში თებერვლის თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: გ. ჩავლეშვილი 

 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში თებერვლის თვეში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე 

  

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში თებერვლის თვეში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში თებერვლის თვეში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ტ. აროშიძე 

 

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 

თებერვლის თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 



მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ლ. საჯაია 

 

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს 

გაუქმების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 

ოცნება-ეროვნული ფორუმი“-ს რეგისტრაციის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

8. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება-

კონსერვატორები“-ს რეგისტრაციის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში 

წარმოდგენილ საკითხებზე და 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების 

(თავმჯდომარეები: გ. ჩავლეშვილი, შ. ართმელაძე, ტ. აროშიძე, ე. გორდელაძე, ლ. საჯაია) 

მიერ 2015 წლის ტებერვლის თვეში გაწეული მუშაობა შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

 2. მიღებულ იქნეს ცნობად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს (თავმჯდომარე ზ. გობრონიძე) 

გაუქმების თაობაზე და აღნიშნულის შესახებ ეცნობოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მომდევნო სხდომას. 

 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ოზურგეთის 

მუნიცპალიტეტის საკრებულოში რეგისტრირებულ იქნენ: 

 ა) ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება-ეროვნული ფორუმი“ (თავმჯდომარე ზ. 

გობრონიძე). 

 ბ)  ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნებ-კონსერვატორები“ (თავმჯდომარე თ. 

ბურჭულაძე). 

 4. აღნიშნული ფრაქციების რეგისტრაციის შესახებ ეცნობის ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მომდევნო სხდომას. 

 5. გათვალისწინებულ იქნას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის წინადადება და დაევალოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციებსა და მუდმივმოქმედ კომისიებს წერილობით წარმოადგინონ 

ინფორმაციები მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი სამსახურების საქმიანობის თაობაზე. 

  

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


