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ოქმი #12
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 30 მაისი
 ქ. ოზურგეთი

12.00 – 14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, გ.ჩაგანავა, დ.ჭაკნელიძე, ბ.დოლიძე, 
გ.კილაძე, გ.ჩავლეშვილი, ლ.მგელაძე, ლ.ბიგვავა, 
ე.გორდელაძე, შ.გოგიბერიძე, თ.გოგუაძე.
მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი-ალ.სურგულაძე

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

                                                           დღის წესრიგი

1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

2.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის27 ნოემბრის  
№1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების(სოფელ ოზურგეთში მდებარე 400 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი) სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარულების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
ამ საკითხის განხილვისას მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, 

ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის 
არქიტექტურის განყოფილების უფროსმა- თ.ლომჯარიამ განაცხადა, რომ ნაკვეთმა უნდა 
დააკმაყოფილოს პირობები მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის, რასაც მოჰყვა კამათი, 
საბოლოოდ ბიუროს წევრები შეთანხმდნენ-საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შესაბამის მუდმივმოქმედ კომისიაში განხილვისა და 
დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

4.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების(ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროსადენების ბოძები) 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ -ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ საიჯარო ქირა 
ძალიან დაბალია, რასაც მოჰყვა მსჯელობა-ბიუროს წევრმა ლ.მგელაძემ განაცხადა, რომ 
ეთანხმება ლ.ბიგვავას აზრს ,მაგრამ არც სხვა მუნიციპალიტეტებს უხდის მაგთიკომი 
მეტს. გადაწყვიტეს-საკითხი შეტანილ იქნეს საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში იჯარის თაობაზე კომპანიის ხელმძღვანელებთან დამატებითი 
კონსულტაციების გავლის შემდეგ.

5.,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი“-ს დაფუძნებისათვის 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ -ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
საკრებულოში შემოსულ პროექტს თავიდან არ ახლდა წესდება, შემდეგ წარმოადგინა 
მერიამ,  კომისიამ განიხილა და შენიშვნებით დააბრუნა, კომისიამ მხარი დაუჭირა 
სრულყოფილ პროექტს და მიაჩნია რომ ა(ა) .ი.პ-ის მუშაობა იქნება ეფექტური. მისი 
შექმნის მიზანშეწონილობის თაობაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 
გ.ღურჯუმელიძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა მყარი არგუმენტაცია., მისი აზრით, 
ალტერნატივა შეიძლება იყოს, ტენდერის გამოცხადება მიწათსარგებლობისა და 
განაშენიანების გენერალური გეგმების შედგენაზე, ვიდრე ყოველწლიურად ა(ა).ი.პ-ზე 
გაიცეს მხოლოდ მოსამზადებელ სამუშაოებში 70 ათასი ლარი სუბსიდია.

ბიუროს წევრმა შ.გოგიბერიძემ გამოთქვა აზრი, რომ შეძლება ა(ა).ი.პ-ის შექმნას 
დაუჭირონ მხარი, თუ მერია წარმოადგენს იმ სამუშაოების გეგმას, რომელსაც 
განახორციელებს  2018 წელში. ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საკითხი 
შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში საკრებულოს მიერ 



განხილვისა და მერიის მიერ ა)).ი.პ-ის შესასრულებელი სამუშაოების გეგმის 
წარმოდგენის შემდეგ.

6..„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის  №1  
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გ.მამაკაიშვილი

   
   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 
წესრიგში გათვალისწინებული N1,2,6 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგში. 

2.N3 საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში შესაბამის მუდმივმოქმედ კომისიაში განხილვისა და დადებითი 
დასკვნის შემთხვევაში. 

3.N4 შეტანილ იქნეს საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში იჯარის 
თაობაზე კომპანიის ხელმძღვანელებთან დამატებითი კონსულტაციების გავლის შემდეგ. 

4.N5 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში 
უმრავლესობის ფრაქციაში განხილვისა და მერიის მიერ ა(ა).ი.პ-ის  სამუშაო გეგმის 
წარმოდგენის შემდეგ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


