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ოქმი N4

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

ქ. ოზურგეთი              28 თებერვალი, 2018 წელი
    1100 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე, საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ.საჯაია, 
გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, ე.გორდელაძე; 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე, 
დ.ჭაკნელიძე, შ.გოგიბერიძე, ბ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
დ.მჟავანაძე. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი, ხ.ცერცვაძე, თ.გოგუაძე, ნ.ორაგველიძე, 
დ.მამალაძე, ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე, მ.გოგოტიშვილი, 
ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, 
მ.ზოიძე, რ.სკამკოჩაიშვილი, ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე, 
გ.თოიძე,  ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, ვლ.ღლონტი, 
ვლ.ჩავლეშვილი, ჯ.თავართქილაძე,  თ.ტუღუში, 
თ.ბურჭულაძე,   მ.ბერიძე, ლ.სიჭინავა, ლ.თოიძე, 
ვ.ჩიგოგიძე.
მუნიციპალიტეტის  მერიის პასუხისმგებელი მუშაკები.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 43-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 



საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც 
დაამტკიცეს 40- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულომ ცნობად მიიღო 
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის  თავმჯდომარის -ე.გორდელაძის ინფორმაცია საკრებულოს ფრაქცია 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარეობიდან დავით მჟავანაძის 
გადარჩევისა და თავმჯდომარედ თორნიკე გოგუაძის არჩევის თაობაზე.

დღის წესრიგი

10.1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,მოსამზადებელი ნორმატიული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა და შესწავლის მიზნით 
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ.

მომხსენებელი: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი:ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას პეტიციის მნიშვნელობაზე მოკლედ ისაუბრა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის „გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი“-ს 
წარმომადგენელმა ოთარ რევიშვილმა.
22.2 .„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018წლის12 იანვრის N1დადგენილებაში 
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანისთაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა ბიუჯეტის ცვლილებებისა და დამატებების 

ძირითად ასპექტებზე და უპასუხა დასმულ შეკითხვებს და საყვედური გამოთქვა 
საკრებულოს წევრ დ.მჟავანაძის მიერ მასმედიასთან ა.ი.პ ,,ფერმული მეურნეობის 
ცენტრის“ დავალიანების თაობაზე გაკეთებული კომენტარის გამო.

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ აღნიშნა, რომ 
კომისია მხარს უჭერს წარმოდგენილ პროექტს, ამასთან განცხადა-აუცილებელია 
ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი მიეწოდოს საკრებულოს მუდმივმოქმედ 
კომისიებსა და ფრაქციებს თანდართული ცხრილებით.

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავნმჯდომარემ-ლ.საჯაიამ განაცხადა, 
რომ ბიუჯეტის სოციალურ პაკეტში ყველგან უნდა ჩაიწეროს „მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული“-ს-ნაცვლად ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები (რეგისტრირებული), რაზედაც პროექტის ავტორი და 
საკრებულოც დაეთანხმა.

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარემ-შ.გოგიბერიძემ განაცხადა, რომ ფრაქციამ 
განიხილა და მხარს უჭერს წარმოდგენილ პროექტს, მაგრამ სამწუხაროდ არ იქნა 
გათვალისწინებული ომის ვეტერანების ერთჯერადი 100 ლარიანი და შ.შ.მ პირთა მათ 
მიერ ინიცირებული დახმარებების გაცემის საკითხი.

საკრებულოს წევრმა დ.მჟავანაძემ განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია რატომ 



გამოთქვა საყვედური მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა -
გ.მამაკაიშვილმა ფერმერული მეურნეობის დავალიანებაზე პრესაში კომენტარის გამო.  
მისი აზრით საზოგადოებას უნდა სცოდნოდა ეს ფაქტი.ა(ა) .ი.პ -ი „ფერმერული 
განვითარების ცენტრი“ მისი აზრით გაუქმდა იმიტომ, რომ ვერ ასრულებდა დაკისრებულ 
ფუნქციებს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ მისი ბოლო 
განცხადება მიიჩნია არაკომპეტენტურად, იმის გამო, რომ „ფერმერული განვითარების 
ცენტრი“ გაუქმდა კანონმდებლობის შესაბამისად.

საკრებულოს უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მხარს 
უჭერენ ბიუჯეტის ცვლილებებს, პასუხი გასცა შ.გოგიბერიძის გამოსვლას და 
კორექტულობისაკენ მოუწოდა საკრებულოს წევრ დავით მჟავანაძეს, რომელიც, მისი 
აზრით პოლიტიკურად სპეკულირებს სრულიად შეუსაბამო საკითხებით.

საკრებულოს წევრმა ვ.ჩიგოგიძემ საკრებულოს წევრებს მოუწოდა 
კორექტულობისა და ურთიერთპატივისცემისაკენ, თუნდაც იმიტომ,  რომ სხდომის 
მსვლელობას ისმენს საზოგადოება და ამომრჩევლები.
11.3 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსდადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ აღნიშნა, რომ 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სოფლად არსებული მიწების ფასის შემცირება.
საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ გაკეთდა განცხადებები:

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავნმჯდომარემ-ლ.საჯაიამ განაცხადა 
ოზურგეთის ეროვნული საგამოცდო ცენტრის გაუქმებაზე, აღნიშნა,რომ საკრებულოს 
უმრავლესობა აქტიურად არის ჩართული კონსულტაციების  პროცესში. 
             საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ გურიის სამივე 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ერთობლივად უნდა მიმართოს მთავრობას ოზურგეთში 
ცენტრის დატოვებისათვის. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარემ ლ.მგელაძემ 
განაცხადა, რომ საოლქო სააპელაციო სასამართლოში იხილება ქ.ოზურგეთის ყოფილი 
პოლიციის წინ მდებარე 300კვ.მ. მიწის ნაკვეთის გასხვისების კანონიერების საკითხი, 
რომელმაც რაიონულ სასამართლოში მოიგო სასამართლო პროცესი და დიდი 
საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ითხოვა საკრებულოს მიერ სააპელაციო 
სარჩელის უკან გამოთხოვა.
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარემ შ.გოგიბერიძემაც მხარი დაუჭირა ოზურგეთში 
საგამოცდო ცენტრის შენარჩუნებას და განაცხადა, რომ საკრებულოს სხდომაზე მის მიერ 
დაყენებული ყველა საკითხი კორექტული და კანონშესაბამისია. 

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


