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ოქმი #32
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

  ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2019 წელი, 12 დეკემბერი
 ქ. ოზურგეთი

11.00 – 12.00 საათი
თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე
ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე,   ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  გ.კილაძე, 
ბ.დოლიძე, ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე,  ე.გორდელაძე, 
გ.ჩავლეშვილი, შ.გოგიბერიძე.

მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

მასმედიის წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 11, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

     
                                                        დღის წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: პავლე ჭყონია
თანამომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა იმ სიახლეებზე, რომელიც შესულია 

ბიუჯეტის კორექტირებულ პროექტში მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 
გადაგზავნილი ერთობლივი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 
გათვალისწინების შემდეგ. მომხსენებელმა უპასუხა დასმულ შენიშვნებს. ბიუროს 
წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ შენიშვნების ნაწილი გათვალისწინებულია, 
მაგრამ იყო მოთხოვნა-კონკრეტული თარიღების მინიშნება კონკრეტულ 



ღონისძიებებზე, რომელიც სრულად არაა წარმოდგენილი საშუალო ვადიან 
პერსპექტივაში, რაც უნდა გამოსწორდეს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას დაცული უნდა იქნეს კანონმდებლობის 
მოთხოვნები-კორექტირებული პროექტი უნდა გამოგვეყნდეს საჯაროდ, შემდეგ 
უნდა დაიწყოს განხილვა საკრებულოს მუდმივმომქმედ კომისიებსა და 
ფრაქციებში, დაელოდონ შენიშვნებისა და წინადადებების შემოსვლას აპარატში  
და ამ პროცედურების შემდეგ დაიგეგმოს მისი საკრებულოს სხდომაზე განხილვა-
დამტკიცება. მანვე შესთავაზა ბიუროს პროექტის განხილვისათვის დაეთმოთ 
ერთი კვირა-16-23 დეკემბერი, ხოლო საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 
სავარაუდო თარიღად განესაზღვრათ 26-27 დეკემბერი. ამ წინადადებას ბიუროს 
წევრები დაეთანხმნენ.

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის   შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
საკითხი განსახილველად დაეწერა დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე).
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ოზურგეთში 

გურიის ქუჩაზე (აგრარული ბაზრის ტერიტორია)მდებარე არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზედ მიმაგრებული 
შენობის (ს/კ.26.26.038) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის   შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
ეს საკითხიც განსახილველად დაეწერა დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე).

 
                                                                გადაწყვიტეს:

1. საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1 საკითხი 
გამოქვეყნდეს საჯაროდ, განსახილველად დაეწეროს საკრებულოს მუდმივმოქმედ 
კომისიებსა და ფრაქციებს, განხილვის თარიღად განისაზღვროს 16-23 დეკემბერი.
2.ბიუჯეტის პროექტის განხილვა-დამტკიცების მიზნით საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომის მოწვევის სავარაუდო თარიღად განისაზღვროს მიმდინარე წლის 26-27 
დეკემბერი.
3. N2 და 3 საკითხები განსახილველად და დასკვნების წარმოსადგენად დაეწეროს 
დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე). 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


