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ოქმი N8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
    2015 წელი, 3 ივნისი
    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, შ. ართმელაძე, ტ.აროშიძე, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, თ.ბურჭულაძე, 
გ. კილაძე, შ. დოლიძე, მ. გოგოტიშვილი,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, ნ. დობორჯგინიძე, დ. 
თენიეშვილი,  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, ბ. ლომჯარია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე-
გ.ღურჯუმელიძე
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 41-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), სხდომის დღის 
წესრიგის გაცნობამდე განცხადების გაკეთება ითხოვა საკრებულოს წევრმა-ლელა 
ნაცვალაძემ, მან პრეტენზიები გამოთქვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინა 
სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის-დ. კვერღელიძის მიერ, 
ფრაქცია „გენდერი ჩვენი ოზურგეთისთვის“ შექმნის შესახებ უარყოფითი 
დასკვნის კომენტირებისას ნათქვამ ფრაზაზე: “ბიუჯეტის თანხები არ უნდა 
დაიხარჯოს არამიზნობრივად და არაკანონიერად არ უნდა შეიქმნას ფრაქცია“, 
განაცხადა, რომ 12-წელი ხელისუფლების ოპოზიციაში იყო, დღეიდან კი იქნება 
პირადად დ.კვერღელიძის ოპოზიციაში. 

  
საკრებულოს წევრმა დავით მჟავანაძემ საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ სთხოვა წუთიერი დუმილით პატივი ეცათ ჭანიეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის 
ტრაგიკულად დაღუპული ოჯახის წევრებისათვის, შემდეგ სხდომის 
თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ გააცნო სხდომის დღის 
წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 41-ხმით.

დღის წესრიგი

24.1. „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 41-ხმით
ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარემ-მ. 

გოგოტიშვილმა შეკითხვა დაუსვა მომხსენებელის-მთლიანად რა თანხა სჭირდება 
მერია-ლაითურის ხიდის რეაბილიტაციას, გაეცა პასუხი-1,5 მილიონი ლარი.

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

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. გირკელიძე



განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით
57.3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი 

კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ.
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარემ-მ. 
გოგოტიშვილმა

განაცხადა, რომ ფრაქცია ამ საკითხითზე კენჭისყრაში მონაწილეობას არ 
მიიღებს, იმსჯელებენ ფრაქციის სხდომაზე და შენიშვნებს გადასცემენ საფინასო-
სბიუჯეტო სამსახურს.

25.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საჯარო 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების 
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.ღურჯუმელიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

58.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N16 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: შ. ართმელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

59.6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, 
კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ 
საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N20 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ლ. საჯაია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით



60.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: შ. ართმელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

61.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
საპრივატიზაციო ქონების და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

 მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: შ. ართმელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია 
ქართული ოცნება- ეროვნული ფორუმი“-ს რეგისტრაციის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე
საკრებულოს სხდომამ ცნობად მიიღო ფრაქციის დაფუძნება.
62.10.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების -გერბისა და დროშის 

შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის 
დამტკიცებისშესახებ.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომხს:ე. გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

63.11.„გეგმარებითი დავალება ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-
სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და 
კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავების“ დამტკიცების შესახებ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ტ. აროშიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით



საკითხზე საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ ინფორმაცია მიაწოდა 
საპროექტო ჯგუფ „არტ სტუდიო“-ს წარმომადგენელმა-ვაჟა გურგენიძემ, ხოლო 
კურორტ ურეკის სამკურნალო ფაქტორებზე მოკლე  ინფორმაცია გააკეთა ურეკის 
სამკურნალო ფაქტორების შესწავლისა და გამოყენების სამეცნიერო-
საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ-შუქრი თავართქილაძემ.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


