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ოქმი N11
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის
2017 წელი, 15 მაისი
ქ. ოზურგეთი, 1500სთ
ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი:
ნ.გოგუაძე.
კომისიების

თავმჯდომარეები:

ლ.ბიგვავა.

ლ.თოიძე,

ი.საჯაია,

ნ.ტაბატაძე, მ.მახარობლიძე.
ფრაქციის თავმჯდომარეები: თ.ნადირიძე, კ.კვაჭაძე.
საკრებულოს წევრები: გ.ძიმისტარიშვილი, ნ.შარაშანიძე, ვ. ჩიგოგიძე,
ლ.მგელაძე.
სხდომას აგრეთვე ესწრებოდნენ ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს
უფროსი

ლ.

ჭელიძე,ქ.ოზურგეთის

მერი,

საკრებულოსა

და

მერიის

პასუხისმგებელი პირები და მასმედიის წარმომადგენლები.
არ ესწრებოდნენ: ნ.ორაგველიძე, თ.სალუქვაძე.
სხდომას თავმჯდომარეობდა: ნ. გოგუაძე.
სხდომის

თავმჯდომარემ

დამსწრეთ

გააცნო

დღის

წესრიგი,

რომელიც

დამტკიცდა ერთხმად.

დღის წესრიგი

1. ,,ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის N24
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
მომხსენებელი: ნინო გოგუაძე
თანამომხსენებლები: მარიკა ნაცვალაძე
ლავრენტი ბიგვავა
მომხსენებელმა მ. ნაცვალაძემ განმარტა წარმოდგენილი პროექტი და
აღნიშნა, რომ სტიქიის გამო მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა 17000 ათ. ლარი
საჭიროა ასახულ იქნას ბიუჯეტში ცვლილების სახით.
აზრი გამოთქვეს: ლ. ბიგვავა - საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად
შემოსული თანხა მიზანმიმართულია და
საკრებულომ უნდა მიიღოს ისეთი სახით,
როგორცაა წარმოდგენილი.

ლ. მგელაძე - შეკეთებები და პროექტები
ტენდერით მოხდება თუ პირდაპირ? რა
ვადებში?
ბ. სიორიძე - ვფიქრობ პირდაპირი წესით,
ველოდებით შესყიდვების ბიუროდან
პასუხს.
დაადგინეს: დამტკიცდეს დადგენილება
დამტკიცდა ერთხმად
დადგენილება თან ერთვის

2.

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების I
კვარტლის ანგარიშის განხილვის შესახებ.
მომხსენებელი: ნინო გოგუაძე
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა

მომხსენებელმა ლ. ბიგვავამ დამსწრეთ გააცნო 2017 წლის I-კვარტლის
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვის დასკვნა. (დასკვნა თან ერთვის) და
მან ანგარიში დამაკმაყოფილებლად შეაფასა.
დაადგინეს: მიღებული იქნას ცნობად.
3.

,,სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ
237113850) ქონების - ქალაქ ოზურგეთში ა. წულაძის ქუჩაზე არსებული 329 კვ/მ
(ს/კ 26.26.47.087 ); 330 კვ/მ (ს/კ 26.26.47.086) და 114 კვ/მ (ს/კ 26.26.47.144)
ფართობის
მიწის ნაკვეთების,
პირდაპირი განკარგვის წესით,
(იჯარის
უფლებით),
20
წლის ვადით გაცემის
შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.
მომხსენებელი: ნინო გოგუაძე
თანამომხსენებელი: მერაბ წივწივაძე
მედეა მახარობლიძე
მომხსენებელმა მ. წივწივაძემ განმარტა წარმოდგენილი პროექტი და
ითხოვა მერისათვის თანხმობის მიცემა.
აზრი გამოთქვეს: ლ. მგელაძე - რა აუცილებლობამ გამოიწვია ამ მიწის
ნაკვეთების გაცემა? ჩემი აზრი იყო მანქანების სხვა
სადგომებთან

ერთად

ეს

ნაკვეთიც

აუქციონით

გაცემულიყო. აუქციონის ჩატარება იჯარით გაცემაზეც
შეიძლება. ასეთი პირდაპირი წესით სახელმწიფო
ქონების გაცემა არის დანაშაული, მორალური მაინც.
ბ. სიორიძე - ნებისმიერ შემთხვევაში ბიუჯეტი
პირდაპირი გაცემით იღებს 2,5 ჯერ მეტ შემოსავალს,
ვიდრე აუქციონით, 6%-დან გამომდინარე ნებისმიერი
შეფასებით 2,5 ჯერ მეტი თანხა შემოდის ბიუჯეტში,
თან ფართი რჩება სახელმწიფოს. თუ ქონება ღირს 100

ლარი, 15 წელში ის თანხა ივსება, ხოლო ყველა
მომდევნო წელი არის დამატებითი.
ლ. თოიძე - ამ კერძო შემთხვევაში ითხოვა ამ ხალხმა,
რატომ უნდა ვუთხრათ უარი?
გ. ძიმისტარიშვილი - ამ შემთხვევაში მიმაჩნია,
წამგებიანიც

რომ

იყოს,

იხსნება

ავტოსადგური,

სჭირდება ფართი და მე თანახმა ვარ.მხოლოდ 20
წლით რომ არ მივცეთ, არ შეიძლება?
ლ. მგელაძე - პირდაპირი განკარგვის წესს რომ
აუქციონის წესი ჯობია,ყოველ სხდომაზე ვამბობ.
ი. საჯაია - პროცედურებს ნუ დავარღვევთ.
ნ. გოგუაძე - მე მოგიწოდებთ ყველას დავუტოვოთ
საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება.

დაადგინეს: დამტკიცდეს განკარგულება
დამტკიცდა 9 ხმით
წინააღმდეგი: თ. ნადირიძე, ლ. მგელაძე, ნ. შარაშანიძე.
განკარგულება თან ერთვის

4. ,,ქალაქ ოზურგეთში, მალაზონიას ქუჩაზე მდებარე 12 065 კვ/მ ფართობის
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.26.54.059) ჩუქების
ფორმით, სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში მიღებისა (ს/კ 237113850) და მუნიციპალიტეტის საკუთრებად
დარეგისტრირებაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის
თანხმობის მიცემის თაობაზე.
მომხსენებელი: ნინო გოგუაძე
თანამომხსენებელი: მერაბ წივწივაძე
მედეა მახარობლიძე
მომხსენებელმა მ. წივწივაძემ განმარტა წარმოდგენილი პროექტი.
დაადგინეს: დამტკიცდეს განკარგულება
დამტკიცდა ერთხმად
განკარგულება თან ერთვის
5. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო
მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე.
მომხსენებელი: ნინო გოგუაძეთანა
მომხსენებელი: მამია მახარაძე
ლევან თოიძე

მომხსენებელმა მ.მახარაძემ განმარტა წარმოდგენილი პროექტი და აღნიშნა,
რომ ავტოსადგურის გადმოტანამ გამოიწვია საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების
ცვლილება, ასევე 26 მაისისა და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაზე იცვლება საგზაო
ნიშნები.
აზრი გამოთქვეს: ლ. მგელაძე - გზაჯვარედინი უკეთესი იქნებოდა
დარჩენილიყო,
ცოტა
მოკლებოდა
სიგრძე
გზაგამყოფს.
დაადგინეს: დამტკიცდეს განკარგულება
დამტკიცდა 9 ხმით
წინააღმდეგი: თ. ნადირიძე, ლ. მგელაძე, ნ. შარაშანიძე.
განკარგულება თან ერთვის

სხდომის თავმჯდომარემ ნინო გოგუაძემ მადლობა გადაუხადა დამსწრეთ და
სხდომა დახურულად გამოაცხადა.
სხდომის თავმჯდომარე:
ნინო გოგუაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა

