ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის
ო ქ მ ი #10

ქ. ონი

26 სექტემბერი 2018 წ.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს
თავმჯდომარე შუქურა ჯაფარიძე.
ბიუროს 12 წევრიდან სხდომას ესწრებოდა 10 წევრი: შუქურა ჯაფარიძე, ბაჩანა მარკოიშვილი,
ვასილ მეტრეველი, გელა მეტრეველი, გივი მეტრეველი, სერგო ლობჯანიძე, გოჩა
მეტრეველი, სონია გუგეშაშვილი, ვლადიმერ ჩლაიძე, ვანო ბაღაშვილი.
არ ესწრებოდა 2 წევრი: ნოდარ ბურდილაძე, გიორგი მარკოიშვილი.
ბიუროს
სხდომას
ესწრებოდნენ
საკრებულოს
აპარატის
უფროსი
ალექსანდრე
კერვალიშვილი,
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ირმა მაისურაძე, ეკონომიკის
სამსახურის უფროსი დავით რაზმაძე.
ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი:

1. ონის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

2. ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე წვრილფეხა
ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის კერძო საკუთრებაში არსებული ფართის გარეთ ყოლის
აკრძალვის ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ..
მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი
3. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ საკაოში მდებარე 1599,0კვ.მ (ს/კ88.

07. 010) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის
წესით აღნაგობის უფლებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქირის
საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით რაზმაძე-ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების და წყალმომარაგების მდგომარეობის და
პრობლემების შესახებ.
მომხსენებელი: გივი მეტრეველი-კომისიის თავმჯდომარე

5.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მიმდინარეობის შესახებ.

მიმდინარე ინფრასტრუქტურული

პროექტების

მომხსენებელი: გივი მეტრეველი-კომისიის თავმჯდომარე
6. ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში და ა(ა)იპ სამხატვრო

სკოლაში გაწეული მუშაობისა და არსებული პრობლემების შესახებ.
მომხსენებელი: სონია გუგეშაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე

დღის წესრიგი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი
დამტკიცდა დღის წესრიგი
მოისმინეს: 1.
ონის მუნიციპალიტეტის
დამტკიცების შესახებ.

საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის

მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი ონის მუნიციპალიტეტის საპატიო
მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ.
აზრი გამოთქვეს: ა. კერვალიშვილმა აღნიშნა, რომ სტატუსის მიმნიჭებელ წარსადგენ
მონაცემებს შორის სასურველია დაემატოს კანდიდატის წერილობითი თანხმობა საპატიო
მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ. წარმოდგენილი პროექტით გაუგებარია, სამუშაო
ჯგუფი მუდმივმოქმედია თუ დროებითი, სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარეს ირჩევენ თუ ნიშნავენ,
უხერხულია მერის ბრძანებით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა დაიწუნოს მერის მიერ წარდგენილი
კანდიდატი (თეორიულად ეს დასაშვებია), მე-6 მუხლიდან სასურველი იქნება ამოღებული
იქნას ბოლო წინადადება ,,ან წელიწადის ნებისმიერ დღეს“. ასევე, მე-4 მუხლში სიტყვები,,გადაწყვეტილებას იღებს ბრძანებით“ შეიცვალოს სიტყვებით ,,გამოსცემს ბრძანებას“.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი

გადაწყდა: საკითხი განხილული იქნას საკრებულოს სხდომაზე.

მოისმინეს: 2. ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე
წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის კერძო საკუთრებაში არსებული ფართის გარეთ
ყოლის აკრძალვის ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო

დადგენილების პროექტი

ონის მუნიციპალიტეტის

ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა
პირუტყვის კერძო საკუთრებაში არსებული ფართის გარეთ ყოლის აკრძალვის ღონისძიებების
დამტკიცების შესახებ.
აზრი გამოთქვეს: ა. კერვალიშვილმა აღნიშნა, რომ პროექტზე არსებული ახსნა-განმარტებითი
ბარათები არ შეესაბამება სათანადო ფორმას, კერძოდ, მასში არ არის ასახული რით არის
გამოწვეული პროექტის მიღების საჭიროება, გამოიწვევს თუ არა ეს პროექტი ბიუჯეტში
ცვლილებას, მიღების შემთხვევაში რომელ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება
ან/და გაუქმება იქნება საჭირო. ასევე, წარმოდგენილ პროექტში, პირუტყვის ყოლის წესების
შესახებ პირველ მუხლში სიტყვები-,,ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში“ შეიცვალოს ,,ქ. ონის ტერიტორიული საზღვრებით“ , სიტყვა ,,იზოლატორი“ შეიცვალოს
სიტყვით

,,საქონლის სადგომით“ ან ,,საქონლის სამწყვდევით“, ასევე, მე-4 მუხლში

გაურკვეველია რა ტრანსპორტზეა

საუბარი

საქონლის გადასაყვანად, როდესაც მსგავსი

ტრანსპორტი მერიას არ გააჩნია, მე-12 მუხლში სიტყვები ,,პასუხისმგებლობა ეკისრება“
შეიცვალოს სიტყვით

,,უზრუნველტოფს“, გარდა ამისა, გაუგებარია, იმ შემთხვევაში თუ

მეპატრონე არ გადაიხდის ჯარიმის თანხას , როგორ ხდება საქონლის რეალიზაცია-აუქციონით
თუ სხვა ფორმით, ასევე გაუგებარია, საიდან წარადგენს მეპატრონე ცნობას მაგალითად,
ღორის დაკავების შემთხვევაში, რადგან ამ ეტაპზე ღორები დაბირკული არ არიან.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილული იქნას საკრებულოს სხდომაზე.

მოისმინეს: 3.
1599,0კვ.მ

ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ საკაოში მდებარე
(ს/კ88. 07. 010) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის

ელექტრონული

აუქციონის

წესით

აღნაგობის უფლებით

სასყიდლიან

სარგებლობაში

გადაცემასთან დაკავშირებით ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით რაზმაძე-ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო

განკარგულების პროექტი ონის მუნიციპალიტეტის

საკუთრებაში არსებული სოფელ საკაოში მდებარე 1599,0კვ.მ (ს/კ88. 07. 010) არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის წესით აღნაგობის
უფლებით

სასყიდლიან

სარგებლობაში

გადაცემასთან

დაკავშირებით

ქირის

საწყისი

საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილული იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 4. ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე გარე განათების და წყალმომარაგების მდგომარეობის და პრობლემების
შესახებ.
მომხსენებელი: გივი მეტრეველი-კომისიის თავმჯდომარე

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე

განათების და წყალმომარაგების მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ.
გადაწყდა: აღნიშნული ინფორმაცია მოსმენილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 5. ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.
მომხსენებელი: გივი მეტრეველი-კომისიის თავმჯდომარე

გ. მეტრეველმა სხდომას წარუდგინა

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.
გადაწყდა: აღნიშნული ინფორმაცია მოსმენილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 6. განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის

თავმჯდომარის

ინფორმაცია

ა(ა)იპ

ონის

მუნიციპალიტეტის

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლში და ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლაში გაწეული მუშაობისა და არსებული
პრობლემების შესახებ.
მომხსენებელი: სონია გუგეშაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე

მომხსენებელმა სხდომას წარუდგინა ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეახალგაზრდობის სახლში და ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლაში გაწეული მუშაობისა და არსებული
პრობლემების შესახებ.
გადაწყდა: აღნიშნული ინფორმაცია მოსმენილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ
სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

შუქურა ჯაფარიძე
საკრებულოს თავმჯდომარე

