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ოქმი N2
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2016 წელი, 22 იანვარი

       ქ. ოზურგეთი
11.00-14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალaიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 
კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 
კომისიათა თავმჯდომარეები: ე. გორდელაძე, დ. ჭაკნელიძე, ტ. 
აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ვ. ვადაჭკორია,  გ. 
კილაძე, ბ. ღლონტი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. ჩხაიძე, 
ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე, ი. მამალაძე, რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, 
ლ. კილაძე, კ. გობრონიძე, გ. მესხიძე, პ. კიღურაძე,  ლ. სიჭინავა, 
ტ. მგელაძე, ლ. ნაცვალაძე, კ. გობრონიძე, ბ. იმნაიშვილი, ვლ. 
ჩავლეშვილი, ბ. ლომჯარია, ი.დუმბაძე, მ. ბერიძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე 
- ა. ყაზაიშვილი, მოადგილე ბ. გობრონიძე.
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 (42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 31-
მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  გააცნო  სხდომის დღის წესრიგი,  
რომლიც დაამტკიცეს 31-ხმით. 

დღის წესრიგი



1. „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 31-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ი. მამალაძემ განაცხადა, რომ 25-

იანვარს ამომრჩევლებს აბარებს ანგარიშს და მათ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 
ექნებათ შეკითხვები სოფელ ასკანის გზის რეაბილიტაციისა და სოფლისთვის 
მაღალმთიანის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

2. „ევროკომისიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის, გრანტის გადაცემის 
თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის თავმჯდომარემ მ. სალუქვაძემ 

მოკლედ ილაპარაკა ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტსა და გურიის მხარეში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებზე.

საკრებულოს წევრმა ი. დუმბაძემ დასვა შეკითხვა-მიმდინარე წელს რა 
სამუშაოების ჩატარება იგეგმება-მ.სალუქვაძემ უპასუხა, რომ 2016 წელში დაგეგმილია 
მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა.

საკრებულოს წევრებმა ი.მამალაძემ,ნ.ურუშაძემ და დ. თენიეშვილმა 
მომხსენებელს ურჩიეს ტურიზმის განვითარების არსებული მასალების გამოყენება.

3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ განაცხადა, რომ გამგეობის შტატების ცვლილებების პროექტს თან უნდა 
ახლდეს ბიუჯეტის შესაბამისი ცვლილება, მომხსენებელმა განაცხადა, რომ მას 
წარმოადგენენ საკრებულოს მორიგ სხდომაზე.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


