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ოქმი N11
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2015 წელი, 22 ივლისი
 ქ. ოზურგეთი
 11.00-13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - 
დ. კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. 
ჩავლეშვილი, ე. გორდელაძე, ტ.აროშიძე, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ვ. ვადაჭკორია, თ.ბურჭულაძე, გ. კილაძე, 
შ. დოლიძე, მ. გოგოტიშვილი;
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი,  რ. 
გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. 
კიღურაძე, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, კ. 
გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. 
ჩავლეშვილი, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. 
სიჭინავა, მ. ბერიძე, ტ. მგელაძე, დ. მჟავანაძე,პ. მანჯგალაძე, 
ლ. ნაცვალაძე, ბ. ლომჯარია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი 
მოადგილე- ა. ყაზაიშვილი, მოადგილე-ბ.გობრონიძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 
გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 
წარმომადგენლები. 



სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ,  მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა -33-მა,  სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),სხდომა  მოწვეულ 
იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით, 
საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 32-ხმით.

დღის წესრიგი

69.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის 
თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით

საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ საკრებულოს წევრებს გააცნო 
წერილობითი მიმართვა(თან ერთვის),რომელშიც იგი აყენებდა საკითხს 
.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან 
გადაყენების შესახებ.

საკრებულოს წევრმა ხ. წულაძემ განაცხადა, რომ იქნებ შ. ართმელაძე 
გამართლდეს, რატომ უნდა მიიღოს საკრებულომ ნაჩქარევი გადაწყვეტილება. ეს 
მოსაზრება გაიზიარეს საკრებულოს წევრმა რ. გაბაიძემ და სხვებმაც. მათი აზრით 
შესაბამისი ორგანოებიდან ოფიციალური მომართვის მოსვლამდე შეიძლება 
დაინიშნოს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოდგილის-დ. კვერღელიძის აზრით 
დანაშაული ჩადენილია და საკრებულო ვალდებულია მიიღოს პოლიტიკური 
გადაწყვეტილება. შემდეგ გაიმართა კამათი.

საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან-დ. მჟავანაძემ 
საკრებულოს თავმჯდომარეს-დ. დარჩიას მიმართა შეკითხვით: კოალიცია 
„ქართული ოცნება“ გრძნობს თუ არა პასუხისმგებლობას მომხდარ ფაქტზე? რასაც 
მოჰყვა შეხლა-შემოხლა საკრებულოს წევრებს შორის.

თანამომხსენებელმა ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ-ე. გორდელაძემ განაცხადა, რომ არსებული კანონმდებლობის 
შესაბამისად საკრებულომ უნდა განიხილოს და  კენჭი უყაროს წამოყენებულ 
წინადადებას.  ტარდება ფარული კენჭისყრა, საკრებულოს სხდომამ უნდა 
დაამტკიცოს ბიულეტენის ფორმა. 



სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრები დაამშვიდა, შემდეგ 
გაიმართა ფარული კენჭისყრა, ხმების დათვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ 
კენჭისყრაში სხდომაზე დამსწრე 33  დეპუტატიდან მონაწილეობა მიიღო 29-
დეპუტატმა,  კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების მომხრე იყო 21-დეპუტატი, 
წინააღმდეგი-8, კანონმდებლობის თანახმად კომისიის თავმჯდომარის 
გადაყენებისათვის აუცილებელი იყო მინიმუმ 22-ხმა, 43-დეპუტატიდან სიითი 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. ამდენად საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ 
მხარი არ დაუჭირა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენებას.

70.2. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის 
თანამდებობიდან გადაყენებისათვის ფარული კენჭისყრის ბიულეტენის ფორმის 
დამტკიცების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით

თანამომხსენებელმა- ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ-ე. გორდელაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო ბიულეტენის 
ფორმა, კენჭსყრისა და ხმების დათვლის წესი, რომელიც დაამტკიცეს 32-ხმით.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


