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ოზურგეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბოდო ღლონტის ანგარიში 
2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოვხვდი გურიანთის 
მაჟორიტარული ოლქიდან, ვარ ფრაქცია „ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი“-
ს თავმჯდომარე 2015 წლის 6 ოქტომბრიდან.

2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მონაწილეობა მაქვს 
მიღებული 26 ბიუროსა და 22 საკრებულოს სხდომაში, რომელთა 
მიმდინარეობისას განხილული იყო 101 საკითხი, მიღებული იქნა 73 
განკარგულება, დამტკიცდა 28 დადგენილება. ჩატარდა ფრაქციის 16 სხდომა, 
სადაც განხილულ იქნა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ფრაქციამ მხარი დაუჭირა 
წარმოდგენილ  პროექტს.

ასევე ვარ ორი კომისიის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის და განათელბის, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ 
საქმეთა, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი, აქტიურ 
მონაწილეობას ვღებულობდ კომისიების სხდომებში.

სულ ჩატარდა 24-24 კომისიის  სხდომა. 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 
დეკემბრამდე შემოვიდა 65 განცხადება და შეხვედრა მქონდა 112 ამომრჩეველთან.

მოქალაქეებთან შეხვედრისას და განცხადებების განხილვისას პრობლემები 
ძირითადად ეხებოდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მათ შორის:

1. გარე განათებას. 

2. შიდა ცენტრალური გზების ასფალტირებას.

3. სანიაღვრე არხების გაწმენდას.

4. ყოფილი პავლიონის შენობის აუქციონზე არ გატანს.

5. ციხისფერდში სასმელი წლის პრობლემის მოგვარებას.

6. ამბულატორიის, მუზეუმის, ბაღის, კლუბის სახურავების გამოცვლას.

7. მატარებლის სადგურ „კახური“-ს მოსაცდელის მოწესრიგებას.

8. ოპერაციებზე და წამლებზე საჭირო ფინანური დახმარების გაწევას.



9. საყანე ფართობების 400 მეტრის შეღობვას.

10. მექვაბიშვილისა და ჩხაიძის უბნებში 6 მეტრიანი ბოგის მილების 
შეცვლას.

აღნიშნული პრობლემებიდან აღსაღნიშნავია, რომ:

1. საყანე ფართობის 400 მეტრი მთლიანად შეიღობა, ხარჯი გაწია კარიერის 
ხელმძღვანელობამ.

2. სოფელში გარე განათება ფაქტიურად დასრულებულია, დარჩენილია 
მხოლოდ ორი უბანი.

3. ასფალტირება წელს გრძელდება, დამატებით 1,500 მეტრი, რომლის 
ღირებულება 598.000 ლარია.

4.  თქვენი მოთხოვნა, რომ არ გატანილიყო პავილიონის შენობა 
აუქციონზე, ჩემს მიერ არა ერთი თხოვნა არ გაითვალისწინა როგორც 
გამგეობამ, ისე საკრებულომ. შედეგად აღნიშნული ობიექტის გასხვისება 
იგეგმება აუქციონზე, რომელიც გაიმართება 21 თებერვალს 14.00 
საათზე.

5. წელს დაგეგმილია სოფ.ოზურგეთისა და გურიანთის სასმელი წყლით 
მომარაგების პროექტირება.

6. მიმდინარეობს კულტურის სახლის რემონტი და უახლოეს პერიოდში 
დასრულდება.

7. რაც შეეხება მატარებლის ბაქანს, დახმარებისთვის მივმართეთ ჩვენს 
მაჟორიტარს, ბატონ არჩილ თალაკვაძეს, რათა შუამდგომლობა 
გაგვიწიოს რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანეობასთან.

8. ორი 6 მეტრიანი 300 მილიმეტრიანი მილები გამოცვლილია 
მექვაბიშვილის და ჩხაიძის უბანში.

9. 5000 ლარამდე ფიანსური დახმარება გაეწია სკოლას და ორივე 
სართულზე მოეხსნათ დენის გაყვანილობის პრობლემა.

სოფლის პროგრამით გამოყოფილი 48,834 ლარი დაიხარჯა მხოლოდ 
მოსახლეობასთან შეთანხმებით, სოფლის კრების გადაწყვეტილების 
გათვალისწინებით.

მოკლედ იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა საანგარიშო პერიოდში:

ციხისფერდში, გელა მუჯირის უბანში გასწორხაზოვნებისთვის გამოიყო 
50.000 ლარი, 40.000 ლარი ათვისებულია და დარჩენილია 10.000, რომელიც 
დამთავრდება გამარტებისთვის. კარპოვების უბანში სტიქიამ დაანგრია ხიდი, 
გამოიყო 181.000 ლარი, მიმიდინარე სამუშაოები თებერვლის ბოლოსთვის 
დსრულდება.

110-მა მოქალაქემ მოგვმართა ფინანსური დახმარებისთვის, სარეზერვო 
ფონდიდან დახმარება გაეწია 40 მოქალაქეს, რომლის ხარჯმა შეადგინა 132.43 
ლარი.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით დახმარება გაეწია 47 
მოქალაქეს, რამაც შეადგინა 69.88 ლარი.



უსინათლოთა პროგრამით დახმარებია გაეწია 4 ადამიანს, რამაც შეადგინა 
800 ლარი.

ლტოლვილები 3 ადამიანი - 600 ლარი.

დედმამით ობოლი 1 ადამიანი - 300 ლარი.

დიალეზის პროგრამით 1 ადამიანი - 480 ლარი.

ლეიკემია და ონკოლოგია, 1 ადამიანი  - 146 ლარი.

სარიტუალო ვეტერანები და ლტოლვილები 2 ადამიანი - 500 ლარი.

სამედიცინო დახმარების კუთხით მთლიანმა თანხამ შეადგინა 230.57 ლარი.

დაიგო სოფ.ოზურგეთისა და გურიანთის 1 კილომეტრიანი ასფალტის 
მონაკვეთი, რომელიც დაფინანსდა 423.422 ლარით.

ბაღში გარემონტდა ერთი ოთახი, რაზეც დაიხარჯა 14.450 ლარი.

ციხისფერდში გარე განათება გაკეთდა : მუჯირების, ჩაის ფაბრიკის, ემზარი 
გულბიანის, გოგი მუჯირის, კახა გიორგაძის, გელა ხომერიკის, ნაცვლიშვილების, 
მჟავიების და შეწირულების უბნებში, რაზეც დაიხარჯა 21,168 ლარი. გურიანთაში 
არობელიძის, კონწოლიძის, კახა ქათამაძის, გია დოლიძის და ვალოდია 
კვერღელიძის უბნებში გარე განათებაში დაიხარჯა 13,229 ლარი.

საახალწლოდ 150 ლარის პროდუქტები გადაეცა 11 ოჯახს, რამაც შეადგინა 
1650 ლარი.

სახურავის მასალა და თუნუქი გადაეცა 5 ოჯახს.

2017 წლისთვის დადგეგმილია 1.5 კილომეტრიანი ასფალტის დაგება და 
სასმელი წყლის პროექტის გაკეთება.

ეს იყო 2016 წელს ჩემს მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში და მოგმართავთ 
თხოვნით, გამოვიჩინოთ მეტი აქტიურობა, თუ ერთად ვიქნებით, მეტ 
პრობლემებს მოვაგვარებთ, ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე.

ბონდო ღლონტი

ფრაქციის თავმჯდომარე

ფრაქცია „ კოალიცია ქართული ოცნება-ეროვნული ფორუმი“


