
N 240 24/08/2015

ოქმი N13
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2015 წელი, 24 აგვისტო
 ქ. ოზურგეთი
 11.00-14.00 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: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, თ. 
ბურჭულაძე, გ. კილაძე, მ. გოგოტიშვილი, კომისიის 
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბ. ლომჯარია.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: ი. 
დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, რ. გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. 
იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, 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, ლ. ნაცვალაძე, შ. დოლიძე, დ. 
სიხარულიძე.

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 (42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა -39-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), სხდომა  მოწვეულ 
იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დ. დარჩიას ინიციატივით, 
საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს 37-ხმით.

სხდომის დაწყებამდე საკრებულოს წევრ ლ. ნაცვალაძის წინადადებით 
ვაჟიშვილის შეძენა მიულოცეს საკრებულოს წევრ-ბ გობრონოძეს, ხოლო 
საკრებულოს წევრ- ლ. სიჭინავას დაბადების დღე.

დღის წესრიგი

74.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების 
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების  ანაზღაურების ყოველთვიური 
რაოდენობისა და თითოეული მოვალეობების შესრულებისათვის ხარჯების 
მაქსიმალური ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ - განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: თ. ბურჭულაძე
განკარგულება თან ერთვის 
დამტკიცებულ იქნა 37-ხმით

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „პატრიოტთა 
ალიანსი“-ს გაუქმების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: თ. ბურჭულაძე

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 35-ე მუხლის მე-14 პუნქტის 
თანახმად საკრებულოს სხდომამ ცნობად მიიღო სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის განცხადება ფრაქცია „პატრიოტთა 
ალიანსი“-ს გაუქმების შესახებ.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: თ. ბურჭულაძე

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 106-ე მუხლის თანახმად 
საკრებულოს სხდომამ ცნობად მიიღო სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის განცხადება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ, შ. 



ართმელაძის განცხადება გადადგომის შესახებ 2015 წლის 17 აგვისტოს წარედგინა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს.

75.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: თ. ბურჭულაძე
განკარგულება თან ერთვის 
დამტკიცებულ იქნა 35-ხმით

მომხსენებელმა-თ. ბურჭულაძემ საკრებულოს წევრებს მოახსენა, რომ 
კანონმდებლობის შესაბამისად კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატურის 
დაყენების უფლება აქვს ფრაქციებსა და საკრებულოს წევრთა ერთ მეხუთედს, 
კანცელარიაში დაფიქსირებულია მხოლოდ ერთი - დ.ჭაკნელიძის კანდიდატურა, 
რომელიც წამოაყენა ფრაქცია „ქართული ოცნება- დემოკრატიულმა 
საქართველომ“.

არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 36-მა დეპუტატმა, კანდიდატმა მიიღო 35 
სასარგებლო ხმა.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


