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ოქმი N19
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2015 წელი, 2 დეკემბერი
 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, ე. 
გორდელაძე, დ.ჭაკნელიძე, ტ.აროშიძე,  გ.ჩავლეშვილი, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, თ.ბურჭულაძე, გ. კილაძე, ბ. 
ღლონტი;მ.გოგოტიშვილი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი,  რ. 
გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ი. მამალაძე,რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. 
ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. 
მესხიძე, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, ლ. სიჭინავა,ლ. ნაცვალაძე, 
კ.გობრონიძე,ტ.
მგელაძე, დ. მჟავანაძე, ბ. ლომჯარია, მ. 
ბერიძე,პ.კიღურაძე,ვ.ჩავლეშვილი.

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 35-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  გააცნო  სხდომის 
დღის წესრიგი,  რომელიც დაამტკიცეს 34-ხმით.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე დეპუტატმა დ. მჟავანაძემ ითხოვა 
სიტყვა განცხადებისათვის.

დღის წესრიგი

41.1. „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
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
ამ საკითხის განხილვისას დეპუტატმა ხ. წულაძემ დასვა შეკითხვა-

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელფასო ფონდის 135 ათასი ლარით გაზრდის 
თაობაზე, რაზეც მიიღო შესაბამისი განმარტება, მ. გოგოტიშვილმა-შემოსავლების 
ზრდის შესახებ, ტ. აროშიძემ-საახალწლო ღონისძიებების თაობაზე-
მომხსენებელმა მათზე გააკეთა შესაბამისი განმარტებები.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით 
სახელმწიფო თეატრი დამატებით არ უნდა ითხოვდეს თანხებს საახალწლო 
სპექტაკლებისათვის, რადგან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 
გათვალისწინებულია გრანტის სახით 50.0 ათასი ლარი.

დეპუტატმა ნ. კალანდარიშვილმა გამოთქვა აზრი სხვადასხვა 
ღონისძიებებზე დეპუტატების დროული ინფორმირების თაობაზე.

დეპუტატმა ტ.მგელაძემ გამოთქვა აზრი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
ბრიგადისათვის ოფისის მოწყობა-პოვნაში დახმარების თაობაზე.

სხვადასხვა საკითხებზე განცხადებები გააკეთეს დეპუტატებმა:რ. 
სკამკოჩაიშვილმა, ლ. საჯაიამ და ტ. აროშიძემ.

42.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.ჩავლეშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
დეპუტატმა მ. გოგოტიშვილმა დასვა შეკითხვა-არის თუ არა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შესაბამისი ობიექტები. 
3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ. ჩავლეშვილი
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ გამოთქვა 

აზრი, რომ ამ ეტაპზე გადასახადების განაკვეთების გაზრდა არაა გამართლებული, 
ძალაში დარჩა არსებული დადგენილება და განაკვეთები.



96.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: დ. ჭაკნელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს განკარგულება საპრივატიზაციო 

ნუსხიდან N2 ობიექტის ამოღების შემდეგ.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა-დამტკიცების 
შემდეგ მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა პასუხი გასცეს 
ელექტრონული წესით შემოსული მოქალაქეების შეკითხვებს.

სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს 
საკრებულოს სხდომის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობისათვის.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
საკრებულოს წევრმა დ. მჟავანაძემ გააკეთა განცხადება დაბა ურეკში 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის დ. რობაქიძის მიერ ჩადენილ სამსახურეობრივ 
გადაცდომაზე, წარმოადგინა დოკუმენტი და მოითხოვა შესაბამისი ზომების 
გატარება. 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


