ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის

ოქმი N12

ქ. ლანჩხუთი

11 ივლისი, 2011 წელი

ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა
რევაზ ჩიტიძე –– მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
სხდომას

ესწრებოდნენ:

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილე ზვიად აფხაზავა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ თავმჯდომარე დავით ჩხაიძე, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ფრაქცია

,,ლანჩხუთელების“

თავმჯდომარე

მარინე

თურნავა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი
რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გია ორაგველიძე, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გოჩა
ჯანაშია,

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

საფინანსო–საბიუჯეტო

და

ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე პაატა ფირცხალაიშვილი, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის
თავმჯდომარე

ილო

გვარჯალაძე,

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე მერაბ წილოსანი.
სხდომას ესწრებოდნენ მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის
მოადგილე ნუგზარ ღლონტი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის

და

მუნიციპალიტეტის

ინფორმაციის სამსახურის უფროსი

ეთერ ჭყონია,

ლანჩხუთის

გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა,

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ლია იმნაძე,
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ–
ტექნიკური

უზრუნველყოფის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

სამსახურის
საფინანსო

უფროსი
სამსახურის

მაია

აფხაზავა,

უფროსი

ლანჩხუთის

როლანდ

ლაშხია,

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ზაზა ქავზინაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი
სოსო ჩხაიძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი
პირები.
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგის
პროექტი:
1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ–ების ცნობადობისა და
მომსახურეობის

ხარისხის

კვლევის

შედეგებთან

დაკავშირებით

„არასამთავრობო

ორგანიზაცია ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ მომზადებული ანგარიშის
მოსმენის შესახებ.
/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში
ცვლილების

შეტანის

თაობაზე“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, პროექტზე
ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის
დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ.
/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 მარტის
N41 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის

საკრებულოს

კომისიებში,

ფრაქციებში

დაგზავნის, პროექტზე ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და
საკრებულოს

სხდომის

დღის

წესრიგის პროექტში

შეტანის

სავარაუდო

თარიღის

დადგენის შესახებ.
/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის,
არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 აგვისტოს N17 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის
საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში

დაგზავნის, პროექტზე ძირითადი

კომისიის

განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში
შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის

შესახებ.

/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო–სამაშველო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის
12

აგვისტოს

თაობაზე“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს

კომისიებში,

ფრაქციებში

N26

დადგენილებაში

დაგზავნის,

პროექტზე

ცვლილების

ძირითადი

შეტანის

კომისიის

განსაზღვრის,

განხილვის

ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო
თარიღის დადგენის

შესახებ.

/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის
N57 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის

საკრებულოს

კომისიებში,

ფრაქციებში

დაგზავნის, პროექტზე ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და
საკრებულოს

სხდომის

დღის

წესრიგის პროექტში

შეტანის

სავარაუდო

თარიღის

დადგენის შესახებ.
/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შექმნილი საინვენტარიზაციო კომისიების მიერ
გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.

/მომხსენებელი რ. ჩიტიძე/

8. სხვადასხვა.
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ ითხოვა დღის წესრიგის დამატებოდა 2 საკითხი
1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“
2. „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში
(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის
შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა და კომისიის წევრების
დანიშვნის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 ივნისის N22
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ბიუროს წევრების მიერ დღის წესრიგის პროექტის მიმართ შენიშვნები

არ

გამოთქმულა. სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პროექტს
აღნიშნული საკითხების დამატების გათვალისიწინებით.
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.
საკრებულოს

მორიგი

სხდომის

თარიღთან

დაკავშირებით

ბიურომ

მიიღო

გადაწყვეტილება: საკრებულოს მორიგი სხდომის ჩატარების
ჩატარების თარიღად განისაზღვროს მ/
მ/წ 15
ივლისი
ივლისი
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.
დღის წესრიგის
წესრიგის პირველ
პირველ საკითხთან
საკითხთან დაკავშირებით ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მიერ დაფუძნებული ა(ა)ი.პ–ების ცნობადობისა და მომსახურეობის ხარისხის კვლევის
შედეგებთან დაკავშირებით ,,არასამთავრობო ორგანიზაცია ლანჩხუთის საინფორმაციო
ცენტრის“ მიერ მომზადებული ანგარიშის სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საინფორმაციო ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა,

საკრებულოს წევრმა ამირან

გიგინეიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ახორციელებს
პროექტს

სახელწოდებით

,,არასამეწარმეო

(არაკომერციული)

იურიდიული

პირების

საქმიანობის მონიტორინგის შესახებ“ პროექტის მიზანია არასამთავრობო ორგანიზაციების
და

ადგილობრივი

მედიასაშუალებების

წარმოამდგენლების

მიერ

საზოგადოების

სამჯავროზე გამოტანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ა.(ა)ი.პ–ების
საქმიანობა, რათა გაეწიოს მათ დახმარება თავიანთი სერვისების გაუმჯობესებაში,
კონცეფციის

და

სტრატეგიული

გეგმის

შემუშავებაში,

მათი

საქმიანობის

შესახებ

საზოგადოების ინფორმირებაში. მანვე აღნიშნა, რომ კვლევა ჩატარდა ოზურგეთის

ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბისა და ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის პროექტ
„ჩვენთან ერთად დაგეგმეთ, რაში დახარჯავთ ჩვენს ფულს!!!“ ფარგლებში. პროექტს
აფინანსებს აღმოსავლეთ - დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი.
ამირან გიგინეიშვილმა ბიუროს სხდომას მონიტორის საშუალებით
ლანჩხუთის

ა.(ა)ი.პ–ების

შესახებ

,,არასამთავრობო

ორგანიზაცია

გააცნო

ლანჩხუთის

საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ მომზადებული ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები
(დანართი თან ერთვის). მისივე განმარტებით გამოკითხულთა უმრავლესობამ მაღალი
შეფასება მისცა ,,სკოლამდელი–საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო ცენტრის“ საქმიანობას,
ხოლო

განვითარების

პრიორიტეტად

უნდა

კონცეფციისა
იქნას

და

სტრატეგიული

მიჩნეული

ა(ა)ი.პ–ები

გეგმების

შემუშავებაში

,,აგრო–ბიზნეს

ცენტრი“,

,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, ,,ტურიზმის განვითარების ცენტრი“
ლანჩხუთის
დაავალა

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

თავმჯდომარე

საკრებულოს კომისიებისა და ფარქციების

პოზიციების დაფიქსირების მიზნით სხდომებზე

რევაზ

ჩიტიძემ

თავმჯდომარეებს საკუთარი

განიხილონ ლანჩხუთის ა(ა)ი.პ.–ების

შესახებ ,,არასამთავრობო ორგანიზაცია ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ
მომზადებული ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები. მათ მიერ მიღებული დასკვნები
სათანადო რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის
აღნიშნული

დასკვნები

ასევე

ეცნობოს

არასამთავრობო

გამგეობას. ზემოთ

ორგანიზაცია

,,ლანჩხუთის

საინფორმაციო ცენტრს“.
საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს კომისიებმა და ფრაქციებმა დასკვნები
წარმოადგინონ მ/წ 15 ივლისამდე.
ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ დაფიქსირებულა
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პირველ
საკითხს:
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი
დღის წესრიგის მეორე საკითხთან
საკითხთან დაკავშირებით „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის
თაობაზე“ დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ. მან აღნიშნა, რომ 2011 წლის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 6 თვის გეგმა შესრულება შესადგენს 102.7% ანუ წლის

დარჩენილ

პერიოდში

შემოსავლის

მობილიზაციის

დინამიკიდან

გამომდინარე

შესაძლებელია დამატებით მიღებულ იქნას 75000 ლარი. კერძოდ, შემოსავალი ჯარიმებიდა
და საურავებიდან 30000 ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 30000 ლარი, საწარმოთა
ქონების გადასახადი 15000 ლარი. აღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლებელია ქ.
ლანჩხუთში

პოლიციის

კეთილმოწყობის

ადმინისტრაციული

სამუშაოების

დაფინანსება.

შენობის

მიმდებარე

მისივე

განმარტებით

ტერიტორიის
აღნიშნული

გათვალისწინებულია წარმოდგენილი დადგენილების პროექტში.
საკითხთან

დაკავშირებით

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ აღნიშნა, რომ შ.ს.ს წინადადებით მიზანშეწონილი იქნება
ლანჩხუთის პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობის დროს ნაცვლად
ასფალტის საფარისა მოხდეს ეზოს ფილებით მოპირკეთება, რაც თავისთავად გამოიწვევს
ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებას. საკითხის შეთანხმება შ.ს.ს. მოხდება უახლოეს დღეებში
ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები არ დაფიქსირებულა
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1)
ძირითად

ლანჩხუთის
კომისიად

მუნიციპალიტეტის
განისაზღვროს

საკრებულოს

ლანჩხუთის

დადგენილების

მუნიციპალიტეტის

პროექტზე

საკრებულოს

საფინანსო–საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია (პ. ფირცხალაიშვილი).
2) დადგენილების პროექტი განხილვისათვის გადაეგზავნოს საფინანსო–საბიუჯეტო
და ეკონომიკურ საკითხთა, ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიებს,

ფრაქციებს –

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.
3) დადგენილების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ 15 ივლისს

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

საფინანსო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია.
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს:
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი
დღის წესრიგის მესამე
მესამე საკითხთან დაკავშირებით . „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 მარტის N41 განკარგულებაში ცვლილებებისა
და დამატებების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ–ტექნიკური
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა მაია აფხაზავამ. მან აღნიშნა, რომ
გეგმის

ცვლილების

პროექტში

ასახულია

ადგილობრივი

შესყიდვების

ბიუჯეტის

გეგმაში

განხორციელებული ცვლილებები. კერძოდ, ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის ხარჯზე
75 000 ლარით განისაზღვრა ქ. ლანჩხუთში პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის
მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება.

500

ლარით გაიზარდა ბეჭდვითი მომსახურების სავარაუდო ღირებულება. 1500 ლარით
გაიზარდა საოფისე აპარატურის შეკეთების სავარაუდო ღირებულება.
შესყიდვების გეგმაში შეიცვალა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735
(დანართი №2) განკარგულებით გამოყოფილი 500000 ლარით განსაზღვრული სამუშაოების
შესყიდვის საშუალება. კერძოდ, ყველა სახის სამუშაოების

შესყიდვის საშუალებად

განსაზღვრულია „ელექტრონული ტენდერი“.
მომხსენებელმა

აღნიშნა,

საექსპერტო ბიუროს მიერ

რომ

დღეისათვის

3000

ლარის

სამხარაულის

შესრულებული მომსახურების შესაბამისად

ბიუჯეტში გათვალისწინებული 5000 ლარი.
გაიზარდოს

ლევან

ოდენობით,

სახელობის

არასაკმარისია

მიგვაჩნია რომ აღნიშნული თანხა უნდა

რაც

უნდა

განხორციელდეს

ადგილობრივი

შემოსავლების ზრდის ხარჯზე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს საკრებულოს თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ დაავალა
მუნიციპალიტეტის გამგებლლის მოადგილე ნუგზარ ღლონტს გამგეობის საფინანსო
სამსახურთან

ერთად,

შეისწავლოს

მომხსენებლის

მიერ

დასმული

საკითხი

და

წარმოადგინოს წინადადებები საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი შემოსავლის ზრდის
შესაძლებლობის თაობაზე.
საკითხთან დაკავშირებით ბიუროს წევრების მიერ შენიშვნები არ დაფიქსირებულა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1)
ძირითად

ლანჩხუთის
კომისიად

მუნიციპალიტეტის
განისაზღვროს

საკრებულოს

ლანჩხუთის

განკარგულების

მუნიციპალიტეტის

პროექტზე

საკრებულოს

საფინანსო–საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია (პ. ფირცხალაიშვილი).
2)
საბიუჯეტო

განკარგულების
და

პროექტი განხილვისათვის

ეკონომიკურ

საკითხთა,

გადაეგზავნოს

ინფრასტრუქტურის

საკითხთა

ფრაქციებს –„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.

საფინანსო–
კომისიებს,

3) განკარგულების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ 15 ივლისს

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალუ–ტექნილური უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი მაია აფხაზავა
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს:
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი
დღის წესრიგის მეოთხე
მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის
12 აგვისტოს N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი
სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმდჯომარე რევაზ
ჩიტიძემ
ბიუროს

წევრების

მიერ

დადგენილების

პროექტის

მიმართ

შენიშვნები

არ

დაფიქსირებულა
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1)
ძირითად

ლანჩხუთის
კომისიად

მუნიციპალიტეტის
განისაზღვროს

საკრებულოს

ლანჩხუთის

დადგენილების

მუნიციპალიტეტის

პროექტზე

საკრებულოს

სამანდატო–საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (ი. გავრჯალაძე)
2)

დადგენილების პროექტი განხილვისათვის

გადაეგზავნოს

სამანდატო–

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას, ფრაქციებს –„ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.
3) დადგენილების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ 15 ივლისს

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს:
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.

გამგეობის

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან
საკითხთან დაკავშირებით „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის სახანძრო–სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 აგვისტოს N26 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის

თაობაზე“

დადგენილების

პროექტი

სხდომას

გააცნო

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმდჯომარე რევაზ ჩიტიძემ
ბიუროს

წევრების

მიერ

დადგენილების

პროექტის

მიმართ

შენიშვნები

არ

დაფიქსირებულა
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე ძირითად
კომისიად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

სამანდატო–

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (ი. გავრჯალაძე)
2)

დადგენილების

პროექტი განხილვისათვის

გადაეგზავნოს

სამანდატო–

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას, ფრაქციებს –„ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.
3) დადგენილების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ 15 ივლისს

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს:
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.
დღის წესრიგის მეექვსე საკითხთან
საკითხთან დაკავშირებით „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ქონების

საპრივატიზებო

ობიექტების

ნუსხის

დამტკიცების

შესახებ“

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის N57 განკარგულებაში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე“ საკითხი სხდომას გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
ზაზა ქავზინაძე. მან აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის
20 მაისის N57 განკარგულებით დამტკიცებული იყო საპრივატიზებო ობიექტები. კერძოდ, ქ.
ლანჩხუთში, კვირკველიას ქ. N21–ში მდებარე შენობა–ნაგებობა საერთო ფართით 688.22 კვ.მ
მასზედ მიმაგრებული 1898 კვ.მ არასასსოფლო–სამეურნეო დანისნულების მიწის ნაკვეთით
(ქონების საკადასტრო კოდი 27.06.56.020).

მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსული წერილის (N804.–2011.11.07) შესაბამისად
აზომვითი ნახაზების მიხედვით არსებობს ზემოთაღნიშნული ობიექტის სამ ობიექტად
დაყოფის შესაძლებლობა მისი პრივატიზების დაჩქარების მიზნით.კერძოდ,
1.არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწა 86 კვ.მ
2.შენობა–ნაგებობა საერთო ფართით 688.22 კვ.მ მასზედ მიმაგრებული 651 კვ.მ
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
3. არასასოფლო–სამეოურნეო დანიშბულების მიწა 380 კვ.მ.
საკითხთან დაკავშირებით გამგეობის მიერ წარმოდგენილი წინადადება

ბიუროს

წევრების მიერ მიჩნეულ იქნა მიზანშეწონილად.
ბიურომ მიიღო
მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1)

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტზე

ძირითად კომისიად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების
მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისია (გ.ორაგველიძე)
2) განკარგულების პროექტი განხილვისათვის გადაეგზავნოს ქონების მართვის,
ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიას, ინფრასტრუქტურის კომისიას,
ფრაქციებს –„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.
3) განკარგულების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ

15 ივლისს

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
ზაზა ქავზინაძე.
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს:
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.
დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხთან დაკავშირებით ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ქონების საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი სხდომას
გააცნო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ. მან
აღნიშნა,

რომ

საპრივატიზაციო

ობიექტების

ნუსხაში

შეტანილია

ავტობუსი–PAZ-

672მ,(გამოშვების წელი 1988წ–უმოქმედო), ავტომანქანა VAZ-21051,(გამოშვების წელი 1985წ–
უმოქმედო) ავტომანქანა ოპელ ვექტრა 2,0 (გამოშვების წელი 1989 წ –უმოქმედო).მისივე

განმარტებით აუდიტორ კახა ხელაძის მიერ წარმოდგენილი აქტების შესაბამისად სამივე
მანქანა უვარგისია ექსპლუატაციისათვის.
ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები არ დაფიქსირებულა
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტზე ძირითად
კომისიად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის,
ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისია (გ.ორაგველიძე)
2) განკარგულების პროექტი განხილვისათვის გადაეგზავნოს ქონების მართვის,
ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიას, ინფრასტრუქტურის კომისიას
და ფრაქციებს –„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.
3) განკარგულების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად

განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ

15 ივლისს

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი
დღის წესრიგის მერვე საკითხთან დაკავშირებით „ფიზიკური და კერძო სამართლის
იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე
საკუთრების

უფლების

აღიარების

კომისიის

შექმნის,

კომისიის

თავმჯდომარის,

თავმჯდომარის მოადგილისა და კომისიის წევრების დანიშვნის შესახებ“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 ივნისის N22 განკარგულებაში ცვლილების
შეტანის

თაობაზე“

განკარგულების

პროექტი

სხდომას

გააცნო

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გია ორაგველიძემ. მან აღნიშნა, რომ ,,ფიზიკური და
კერძო სამართლის იურიდიული პირების (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე
საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის

N525

ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის
22 ივნისის N328 ბრძანებულების შესაბამისად უნდა შევიდეს სათანადო ცვლილება
,,ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ფიზიკური

და

კერძო

სამართლის

იურიდიული პირების მფლობელობაშ (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე
საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ საკრებულოს 2010 წლის 28
ივნისის N22 განკარგულებაში. კერძოდ, კომისიის შეწმადგენლობიდან გამოყვანილ უნდა
იქნას კომისიის წევრი თეიმურაზ კეპულაძე (საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური სამმართველოს უფროსი) და მის
ნაცვლად შეყვანილ იქნას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ლევან იმნაძე
წარმოდგენილი განკარგულების პროექტის მიმართ შენიშვნები არ დაფიქსირებულა
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:
1) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტზე ძირითად
კომისიად განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის,
ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისია (გ.ორაგველიძე)
2) განკარგულების პროექტი განხილვისათვის გადაეგზავნოს
ბუნებრივი

რესურსების

და

აგრარულ

საკითხთა

კომისიას

ქონების მართვის,

ფრაქციებს

–„ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობა“ და „ლანჩხუთელები“.
3) განკარგულების პროექტი კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გამოთქმულ
შენიშვნებთან ერთად განხილვისათვის შეტანილ იქნას მ/ წ 15 ივლისის

საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგის პროექტში.
4)

მომხსენებლად

განისაზღვროს

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

იურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.
დღის წესრიგის მეცხრე საკითხთან დაკავშირებით ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში
,,
შექმნილი საინვენტარიზაციო კომისიების მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის
შესახებ“ ინფორმაცია გააკეთა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
რევაზ ჩიტიძემ. მან აღნიშნა, რომ საკრებულოს 2010 წლის 1 სექტემბრის N33 ბრძანებით
შეიქმნა

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

მატერიალურ–ტექნიკურ

ფასეულობათა

ინვენტარიზაციის ჩატარების კომისია – თავმჯდომარე მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილე ნუგზარ ღლონტი. კომისიამ მუშაობა დაიწყო 2010 წლის 6 სექტემბერს და
დაამთავრა 2011 წლის 17 თებერვალს. კომისიის მიერ წარმოდგენილია სათანადო მასალები
შესაბამისი დასკვნებით.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მ/წ 5 მაისის N56 ბრძანებით შეიქმნა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

უძრავი

ქონების

და

მატარიალურ

ფასეულობათა,

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების სარგებლობაში არსებული
ქონების ინვენტარიზაციის, ამორტიზირებული ქონების ჩამოწერის მიზნით ჩამოწერის
კომისია – თავმჯდომარე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ნუგზარ ღლონტი.
ბრძანების შესაბამისად კომისიამ 3 თვის ვადში უნდა წარმოადგინოს სათანადო აქტები.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მ/წ 5 მაისის N57 ბრძანებით შეიქმნა
ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტში

დაცული

საბუღალტრო

და

საქმისწარმოების

დოკუმენტაციის ინვენტარიზაციის მიზნით საინვენტარიზაციო კომისია – თავმჯდომარე
მუნიციპალიტეტის გამგეოიბის საფინანსო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხიამ.
კომისიამ მუშაობა დაასრულა ბრძანებით გათვალიწინებულ ვადებში.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმდჯომარე რევაზ ჩიტიძემ დაავალა
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ნუგზარ ღლონტს საკრებულოს

მომდევნო

ბიუროს სხდომაზე წარმოადგინოს ანგარიში ზემოთაღნიშნული კომისიების მიერ გაწეული
მუშაობის შესახებ
ბიუროს წევრების მიერ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები არ დაფიქსირებულა
სხდომის თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს.
მომხრე 9, წინააღმდეგი არცერთი.
არცერთი.
სხავადასხვა
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე რევაზ ჩიტიძემ გააკეთა
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში საკარანტინო მავნებლის ,,ამერიკული თეთრი პეპლის“
გავრცელების შესახებ. მანვე აღნიშნა, რომ

ვეტერინარიისა და სურსათის უვნებლობის

გურიის

სპეციალისტის

რეგიონალური

სამსახურის

მთ.

(ო.გოგუაძე)

განმარტებით

მუნიციპალიტეტში ჩატარდა მონიტორინგი. ყველაზე დაზარალებულ უბნებად მიჩნეულ
იქნა ჩოჩხათი, ნიგოითი, ნიგვზიანი, შუხუთი, სუფსა, ღრმაღელე. ჩამოვიდა სპეციალური
ჯგუფი, რომელიც აპარატ ,,ტიფა–100“ საშუალებით ატარებს სალიკვიდაციო ღონისძიებებს
აღნიშნულ დასახლებულ პუნქტებში. ასევე სალიკვიდაციო ღონისძიებები ჩატარდება ქ.
ლანჩხუთსა, მაჩხვარეთსა და გვიმბალაურში. პირველი თაობის მატლების სალიკვიდაციო
სამუშაოები უნდა დამთავრდეს არა უგვიანეს 10 დღისა.
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება:
გადაწყვეტილება:

1)თანამომხსენებლად

განისაზღვროს

სამართლებრივი

აქტების

პროექტებზე

განხილვისათვის განსაზღვრული ძირითადი კომისიის თავმჯდომარეები
2) დაევალოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსს (ნინო
ძიძიგური) საკრებულოს მიერ განსახილველი სამართლებრივი აქტების პროექტების
შესაბამის კომისიებსა და ფრაქციებში დაგზავნის დადგენილი წესით გამოქვეყნების
ორგანიზაციული უზრუნველყოფა
3) საკრებულოს კომისიებმა და ფარქციებმა უზრუნველყოს პროექტების განხილვა და
დასკვნების წარმოდგენა 2011 წლის 15 ივლისამდე
ამით ბიუროს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

რევაზ ჩიტიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი:

/ნ. ძიძიგური/

თანაშემწე:

/დ.დოლიძე/

შემსრულებელი:
საკრებულოს მთ.სპეციალისტი საოქმო
და საორგანიზაციო საკითხებში

/მ. კეკელიძე/

