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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი სხდომის
2020 წელი, 29 მაისი
ქ. ოზურგეთი
12.00 საათი -13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: გიორგი ღურჯუმელიძე - საკრებულოს 
თავმჯდომჯდომარის მოადგილე.

ესწრებოდნენ: მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. ბიგვავა, ლ. 
საჯაია, გ. ჩაგანავა, ე. გორდელაძე, გ. კილაძე;   

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ. 
აროშიძე, გ. თოიძე, ლ. მგელაძე, ბ. დოლიძე,  გ. ჩავლეშვილი,   შ. 
გოგიბერიძე; 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ. ხიკვიშვილი, ქ. ვასაძე, 
ხ. ცერცვაძე,   დ. მდინარაძე, ვ. ბერიძე, გ. მდინარაძე, ლ. ნინიძე, 
პ. კიღურაძე,  გ. ჩავლეშვილი, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. 
თოიძე, ლ. კილაძე,   ალ. ღლონტი, ჯ. თავართქილაძე,    ვლ. 
ღლონტი, თ. ბურ-ჭულაძე.

მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

მასმედიის წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე გ. ღურჯუმელიძე მიესალმა საკრებულოს წევრებს, 

მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან რეგისტრაცია გაიარა 29-მ, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. 

საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 29-ხმით.  

დღის წესრიგი

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის 
შესახებ“ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 4 დეკემბრის 
N5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“-ოზურგეთის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიჭების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
დაგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 29 -ხმით

თანამომხსენებლის მოხსენების შემდეგ დასმული იქნა შეკითხვები:
გაზეთ „ალიონის“ რედაქტორმა ნ. ასათიანმა დასვა შეკითხვა-დააფიქსირეს 

თუ არა მოსაზრებები გომისმთის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულად აღიარებიას თაობაზე მეზობელმა ქობულეთისა და 
შუახევის მუნიციპალიტეტებმა? თანამომხსენებელმა განმარტა, რომ 
ამინისტრაციული საზღვრები დადგენილია და პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეთ.

საკრებულოს წევრმა ლ. ნინიძემ იკითხა-არსებული აზრით სახლების 
უმრავლესობა ეკუთვნით  მეზობელი მუნიციპალიტეტების მოქალაქეებს, როგორი 
იქნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პოლიტიკა? განუმარტეს, რომ 
იმოქმედებენ კურორტის განაშენინების დამტკიცებული გენერალური გეგმის 
შესაბამისად.

გაზეთ „გურია ნიუსის“ კორრესპოდენტმა მ. ჩიხლაძემ იკითხა-შესძლებენ 
თუ  არა ის რიგითი მოქალაქეები მიწის ნაკვეთების შეძენას, რომლებმაც 
თვითნებურად არ ააშენეს სააგარაკო სახლები?
 სხდომის თავმჯდომარემ გ. ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ საკრებულო 
დღეს არ იღებს გადაწყვეტილებას ქონებრივ საკითხებზე, ქმნის 
ადმინისტრაციულ ერთეულს, მოსამზადებელია და დასამტკიცებელია 
განაშენიანების გენერალური გეგმა, ამდენად იქ საკუთრების აღიარება ვერ 
მოხდებოდა, გაირკვევა სახელმწიფო დაიტოვებს საკუთრებაში ტერიტორიას თუ 
გადმოსცემს მუნიციპალიტეტს, რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს შორის 
ურთიერთობას საფუძველი ჩაყრილია და იქნება პრეცედენტი კურორტის 
გასანვითარებლად ერთობლივი მუშაობისა.

საკრებულოს დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ ლ. ბიგვავამ 
განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა, იმსჯელა და მხარს უჭერს წარმოდგენილ 
პროექტს. აღნიშნა, რომ კურორტი მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს არა მარტო 
მუნიციპალიტეტის არამედ მთლიანად მხარის სოციალურ-ეკონომიკურ 
განვითარებაში.

კენჭისყრამდე სხდომის თავმჯდომარემ გ. ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 
ამ საკითხზე მიმდინარეობდა საჯარო ელექტრონული წარმოება, 300 
გამოკითხულიდან აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს დაბა გომისმთის 
ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნას. 
მიღებულ იქნა 29-ხმით.
საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

            სხდომის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა საკრებულოს ფრაქციის 



თავმჯდომარემ ლ. მგელაძემ, რომელმაც ითხოვა მუნიციპალიტეტს მთავრობის 
წინაშე დაეყენებინა საკითხი უმუშევრობისა და სოციალური დახმარების დონის 
განსაზღვრის  არსებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 
სხდომის თავმჯდომარემ განუმარტა, რომ ეს სამუშაოები უკვე დაწყებულია.  

გიორგი ღურჯუმელიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


