
N 69 02/03/2020

                                                                      ოქმი #6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

      2020 წელი, 28 თებერვალი
                  ქ. ოზურგეთი

                                                                                                                14.00 – 15.00 საათი
თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-საკრებულოს თავმჯდომარე.
  ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე,  ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  გ.კილაძე, ლ.საჯაია, 
ბ.დოლიძე, გ.თოიძე,   ე.გორდელაძე, დ.ჭაკნელიძე.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია,15 წევრიდან სხდომას ესწრება 10, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დამტკიცდა ერთხმად. 

      
                                              
                                          დღის წესრიგი

1.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 
თაობაზე.

            მომხსენებელი: დავით დარჩია
           თანამომხსენებლები:  გ.კილაძე

                          საკითხის განხილვისას თანამომხსენებელმა გ.კილაძემ განაცხადა, რომ საკითხი 
იდგა საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, შენიშვნები არ შემოსულა, კომისიამ 
იმსჯელა და მხარი დაუჭირა მისი საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარდგენას.

              2.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების 
მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 
გაწეული მუშაობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 



პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.
         მომხსენებელი: დავით დარჩია
        თანამომხსენებლები: გ.ღურჯუმელიაძე

                  დაეწერა განსახილველად დარგობრივ კომისიას (ე.გორდელაძე).
     3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ 2019 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

       მომხსენებელი: დავით დარჩია 
       თანამომხსენებელი:  ლელა საჯაია

               4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მიერ 
2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

                 მომხსენებელი: დავით დარჩია 
        თანამომხსენებელი: გიორგი ჩაგანავა

                 5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

       მომხსენებელი: დავით დარჩია 
      თანამომხსენებელი:  ლავრენტი ბიგვავა
      6.     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა და ქონების 

მართვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული 
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

     მომხსენებელი: დავით დარჩია 
      თანამომხსენებელი:  ლელა საჯაია

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

                 მომხსენებელი: დავით დარჩია 
        თანამომხსენებელი:  ეროდი გორდელაძე

8.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“თავმჯდომარეობიდან დ.მჟავანაძის გადარჩევისა და თავმჯდომარედ 
ბ.ქათამაძის არჩევის შესახებ.

         მომხსენებელი: დავით დარჩია 
         თანამომხსენებელი:  ეროდი გორდელაძე

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წლში გაწეული შესყიდვების 
თაობაზე მერიის შესყიდვების განყოფილების უფროსის დ.გორდელაძის ანგარიშის 
მოსმენის შესახებ.
        მომხსენებელი: დავით დარჩია 
         თანამომხსენებელი:  დავით გორდელაძე

 
                                                                               
                                                                         გადაწყვიტეს:

 1. საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, საკითხები 
შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში განხილვა-დამტკიცების, 
ხოლო N8 საკითხი ცნობად მიღების მიზნით.

2 .N9 საკითხი განსახილველად დაეწეროს საკრებულოს მუდმივმომქმედ კომისიებს 



(გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, ე.გორდელაძე, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე). 
            3.N2 საკითხი განსახილველად დაეწეროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას ( ე.გორდელაძე).  

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


