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ოქმი N18
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის

                                                                    2 ნოემბერი 2016 წელი
1100-1200 საათი ქ. ოზურგეთი

         
თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე.    
ესწრებოდნენ: დ. კვერღელიძე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: დ. 
ჭაკნელიძე, ტ. აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ლ.საჯაია, ე. 
გორდელაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ვლ. ვადაჭკორია,  გ. კილაძე, 
ბ. ღლონტი, თ. ბურჭულაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. 
ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე,  რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. 
კილაძე, გ. მესხიძე, ბ. ლომჯარია,  რ.გაბაიძე, ბ.ქათამაძე, 
ი.მამალაძე,  ლ.ნაცვალაძე, ვლ. ჩავლეშვილი,ბ. იმნაიშვილი, 
ბ.გობრონიძე, კ. გობრონიძე, დ. მჟავანაძე, ლ. სიჭინავა,პ. 
კიღურაძე,ი.დუმბაძე, პ. მანჯგალაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 
გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 
წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 34-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   საკრებულოს 
წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს 34-ხმით.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე შეშის დამზადების წესების თაობაზე 
მოკლე ინფორმაცია გააკეთა და შეკითხვებს უპასუხა გურიის სატყეოს მთავარმა 
მეტყევემ თეიმურაზ ანთაძემ.

დღის წესრიგი



1.22. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25  დეკემბრის №43 
დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია  
თანამომხს: გ.მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ბ. ქათამაძემ დასვა შეკითხვა -რომელი 
ადმინისტრაციული შენობის რემონტისათვისაა განსაზღვრული 60-ათას ლარიანი 
დაფინანსება, რაზეც მიეცა შესაბამისი განმარტება.

2.23.  ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N1 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’.
მომხს:დ.დარჩია 
თანამომხს:ე.გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

3.59. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

      მომხს: დ.დარჩია
 თანამომხს: ბ.გობრონიძე.    
 განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

 4.60.  „ოზურგეთის      მუნიციპალიტეტის     საკუთრებაში, სოფელ      ბახვის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

 მომხს: დ.დარჩია 
თანამომხს:ბ.გობრონიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

5.61. „ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის    საკუთრებაში, სოფელ       გურიანთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის    მიცემის    
შესახებ“ ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს  განკარგულების მიღების  
თაობაზე.     
მომხს: დ.დარჩია      
თანამომხს:ბ.გობრონიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით



6.62. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში , დაბა ურეკის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მაგნეტიტის სანაპირო ზოლში 
მდებარე(ს.კ.N26.28.13.233)უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.       
მომხს: დ.დარჩია     
თანამომხს:ბ.გობრონიძე 
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

7.63. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის გეგმის 
შესრულების მიმოხილვის შესახებ.

მომხს: დ.დარჩია 
თანამომხს: გ.მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

სხდომის დასასრულს შესაბამისი თანამდებობის პირებმა პასუხები გასცეს მოქალაქეების 
ელექტრონულად შემოსულ შეკითხვებს.

საკრებულოს წევრმა ი.მამალაძემ აღნიშნა სოციალური დახმარების გაცემის წესში 
ცვლილების შეტანის აუცილებლობაზე.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


