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ოქმი #8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 17 აპრილიი
 ქ. ოზურგეთი

15.00 – 16.00 საათი
თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები:  
გ.კილაძე, გ.ჩაგანავა ლ.საჯაია, ტ.აროშიძე, დ.ჭაკნელიძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ლ.მგელაძე, ფრაქცია ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა-მოადგილე შ.თავდიშვილი 
,ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო-
მოადგილე მარიკა ჩხიკვიშვილი.
მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი -ალ.სურგულაძე, მერის 
მოადგილე -ი.სირაძე 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ და გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 
საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ სთხოვა 
საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებს განეხილათ მერიის მიერ 
საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ წარმოდგენილი ქ. 
ოზურგეთისა და ოზურგეთის თემთა მუნიციპალიტეტების 2017 წლის 
ბიუჯეტების შესრულების ანგარიში და ასევე საკრებულოს მიერ დასამტკიცებელი 
ნორმატიული აქტების პროექტები, რომლებიც განხილული იქნება ამ თვეში 
მოწვეულ კიდევ ერთ ბიუროს სხდომაზე.

         დღის წესრიგი
1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N26 
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
2.,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს წესდებაში ცვლილებების 
განხორციელებისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-“მერცხალი“-ს 
დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას გაიმართა მსჯელობა, ბიუროს წევრებმა მოითხოვეს 

მერიის წარმომადგენლებისაგან დაესაბუთებინათ საფეხბურთო კლუბ ,,მერცხალი“-ს 
შ.პ.ს-დ გარდაქმნის აუცილებლობა, მიიღეს განმარტება, რომ საფეხბურთო კლუბის 
დასაფინანსებლად და ინვესტორების მოსაზიდად აუცილებელია მისი შ.პ.ს-დ 
ჩამოყალიბება. სხდომის თავმჯდომარის დ.დარჩიას წინადადებით, შეთანხმდნენ -
საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებში განხილვისა და დასკვნების 
წარმოდგენის შემდეგ მიეღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება საკითხის საკრებულოს 
სხდომის დღის წესრიგში შეტანის თაობაზე.

ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ, 
შ.თავდიშვილმა გამოთქვა აზრი, რომ კარგი იქნება მერიისა  და საკრებულოს 
ხელმძღვანელები თუ იზრუნებენ კლუბისათვის სპონსორის გამონახვაზე და 
თავადაც ხელფასიდან გაუწევენ დახმარებას. 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :
1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 

წესრიგში გათვალისწინებული N1 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.

2.N2 საკითხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში შეტანის 
თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებული იქნას საკრებულოს მუდმივმომქმედ 
კომისიებსა და ფრაქციებში განხილვისა და დასკვნების წარმოდგენის შემდეგ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


