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ოქმი #25
  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

       ბიუროს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 30 სექტემბერი
 ქ. ოზურგეთი

15.00 – 16.00 საათი

       თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია მუნიციპალიტეტის სკრებულოს 
თავმჯდომარე

          ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 
წევრები:გ.ღურჯუმელიძე,     ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  გ.კილაძე,  
გ.ჩავლეშვილი,  ბ.დოლიძე, ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე, 
დ.ჭაკნელიძე.

                          მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე-ი.სირაძე.       
                                      საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი პირები.          
                                      მასმედიის წარმომადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია,15 წევრიდან სხდომას ესწრება 10, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. სხდომის დღის წესრიგის 
გაცნობამდე ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ ითხოვა დღის წესრიგისათვის ერთი 
საკითხის-„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახვითი ხელოვნების 
ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 
ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“- დამატება, ამ დამატებით 
დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი.

  დღის წესრიგი
1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: გ.ღურჯუმელიძე



თანამომხსენებლის ინიციატივით საკითხი არ იქნა შეტანილი საკრებულოს 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგში,  დადგენილების პროექტის დახვეწის მიზნით 
განხილვა გადაიდო ბიუროს მომდევნო სხდომაზე.

2.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების ა(ა).ი.პ. „საქველმოქმედო ასოციაცია -გურია“-სთვის -სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დ.დარჩია
თანამომხსენებელი: გ.კილაძე
3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახვითი ხელოვნების 

ძეგლის(ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 
ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ. 

მომხსენებელი: დ.დარჩია
თანამომხსენებელი: ლ.ბიგვავა
4.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: დ.დარჩია
თანამომხსენებელი: გ.კილაძე
საკითხი განსახილველად და დასკვნის მოსამზადებლად დაეწერა 

დარგობრივ კომისიას(გ.კილაძე) და შეტანილ იქნა საკრებულოს მორიგი სხდომის 
დღის წესრიგში.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ დაავალა საკრებულოს მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეებს დაიწყონ 2020 წლის სამუშაო გეგმის შემუშავებისათვის 
მუშაობა.

  გადაწყვიტეს:
1.დღის წესრიგში გათვალისწინებული N2,3,4   საკითხი ბიუროს სხდომაზე 

გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ  შეტანილ იქნას 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

2. N4 საკითხი განიხილოს დარგობრივმა კომისიამ (გ.კილაძე) და 
საკრებულოს სხდომაზე წარმოადგინოს დასკვნა.

3.N1 საკითხი პროექტის დახვეწის მიზნით(დარგობრივი კომისია-
ლ.საჯაია) არ იქნას შეტანილი საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


